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FJERDE AFDELNINGEN,

OM LUFT-KRETSEN.

FORSTA CAPITLET,

Om Luf t- kretsens beskaffenhet.

£O4, Luft-krets kalias det flytande och

genomfkiniiga våfende, Tom på aiia fidorora-

gifver vårt jordklot. Den foljer noga jordens
både dageliga och årliga rorel fe. Det år åf»

ven klart, at om jordkiotet vore i hvila och

i et ogonbleck finge lådana roreifer, fom det

nu åger, fkulle luftkretfens troghet fnart ge-
nom motgnidning ofvervinnas och forlåttas

uti dylika. Hufvud-åmnet år luft, hvars e»

genikaper uti Naturkunnigheten omftåndeli-

gen underfokas, hår Ikall endaft med få ord,

nåmnas det hufvudlakeligafle, fom kan uply-
fa nårvarande afhandling. For ofrigt år luft-

kretfen en famleplats for allehanda fina och

iåtta åmnen af mångfaldiga flag.
Luftens tyngd emot vatfens finnes ej al-

tid och alleflådes lika: den antages merendels

Tom i tii goo; rnen granlorne åro 1 til 606

och 1 tii. 1000. Forhollandet år foranderligt,,
i anfeende til bågge jåmnforda åmnenas ren-



het och tåthet æ). Partiklarnas fkapnad år

obckanr, men det vet man, at hvar och eti

år fpånflig, det år,låtcr hoptrycka hg innom

mindre rymd, och åttertager fin form ftorlek,
få fnarc den ytre voldfamheten uphorer, Ef-

ter forlok, fom blifvit anfiålde, åro ryrnderna
uti omvånd mon emot hoptryekande tyng-
der, men om denna lag åger rum vid aila

och ytterhga tryekningar, år icke ånnu full-

kommeligen afgjort. Grånforna for en flik

eftergifvenhet hafva hittiis icke kunnat utfta-

kas. Det år i fig fjelf klart
> at, om alt om-

fifvande tvang undanrojes, mSfle hvar parti-
el intaga en vifs fforlek, fom kan kailas na-

turlig, emedan den endåft genom tvang for-

bytes. Forfok intyga, at en luft-rymd vid

jordbrynet kan tvingas til 1340 ganger min-

dre, det år, ånda dit, at tyngden bhfver i-|

gang ftorre ån vattens h ), dock torde detta

behofva ytterligare granfkning. Det år imed-

lertid otviflaktigt, at fådant omfider roåfte up-

hora, och luften genom ingen formåga vi*

dåre kunna hoptvingas. At fåfta vår fore-

ffåilning vid något visft, få låt å (fig. 1)

vara en fjåder, fom år ftadd uti fullkomlig

a ) Galilæusfatter den

fom i: 400, ocb Riccioli

fom 1: 10000. Deffa åro

de florfta ocb minfta mig
lekanta utfag , hågge ti-

tan tvifvel mycket fel-
acktige. Et medeltcil af

j Musfchenbroeks for-

jok gifver i: "]23 ,

och af
4 Halleys r. 735.

h) Se Hr. Buffons

anmdrkningar til Dr,.

Hales Statique des, Ve*

getaux > Delagulier,
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befkaffenhet. 3

frihet och foljakteligen åger fin naturliga vidd.

Om denna hoprullas ,
få intager hon alt min-

dre och mindre rum, men då gångarna of«

veralt réra hvarandra, låter den ioke bringa

fig innom trångare grånfor. På famma lått

år det med luft - partiklarna, de må åga hvad

ikapnad fora behagas«

Huru langt en luft - rymd vid jorden fkul-

le i frihet utvidga fig, vet man ej eller noga.

Enligt några forfok fkal! det fke til I3y69gån-

ger florre vidd r)» Foljakteligen, om den

luft, fom vi andas, kan bringas til

fln forrå rymd, och genom frihet til 13769

gånger florre, få fkulle, om defla voro grån-
lorna, naturliga florleken vara dl den rom-

fla mcjeliga, fora 13769 til
yj%o j

eller fom

18450460 til 1.

105, Uti luft-kretfen finnes defsutom i

obefkrifvelig mångd andra partiklar af flere

flag. Denna tilblanning kan dock råknas for

etfråtmnande ty, ehuru fådan altid rå-

kas derud, få år den hkvåi beftåndig omvåx-

ling underkaftad. En del fortåras, andra fal-

la ned, nya ftiga åter up, o. C v.

Nederbord ofvertygar o!s, at en flor del

ar af vattenaktig natur. Allehanda luft-eldar
vitna åfven om anfenlig mångd af brånbara

doft, och det kan nåpligen algoras hvilket-

dera antalet år florre.

Ånnu nogare underratta ofs Chemifka

ron och fonderdelningar af hvad flag defla

e ) Boyle.



Om Luft-kretfehs4

oftadiga tilblanningar åro. En viktrilifk fyr*
lighet fkali hafva rojt fig måogftådes derigen-
nem, at eldfaft alkali uti luften blifvit for«

vandladt til Tartarus vitrioiatus. Formode-

ligen har hårvid någon irring forelupit, an-

tingen at lutfaltet ej varit rent, ty ofta traf-

fas Tartarus vitrioiatus i ny brand alka, eller

ock åmnen, fom holla vitriol* fyra, blifvit

håromkring decomponerade. For mig har

åtminflone forfoket ej velat lyckas, ty rent

vinftens alkali, lom på en vind i 4 år varit for

luft-drag utlatt, har dock ej vifat ringalte
fpor at vitriols-fyra. Meteorilks vatnen haf-

va annars merendels med fig både faitpeter-
och kokfalts - fyra, men i ringa mångd ,

famt

gifva defsutom et fett eller brånbart vålénde,

och litet kalk-jord d). Luft-kretfen åger
ock altid en egen och befynnerhg fyra, e-

d) Då en myckenhet l
vågn - vatten deflillerns j
Hifver et tjockt refidu-

um i kolfven. Hartfran

fkiljes gen-om filtrering
en kvit kalkjord .

Om då

vinftens - alkali fattes til

det concentrerta vatnet
,

kan hade Jaltpeter och

digeftivjalt derutur be*

kommas
.
En quart rågn-

vatten, eller vid paf557

fven ft:a uns och 55 gran

i vickt, gaf foga ofver

1 gran kalkjord, fatut

några gran faltpeter-och
kokjalts -fyra; men lika

vyrnd fnhvatten ej få

rnycket, och endaft et rin-

ga fpor af Jaltpeterjyra.

Betina rojes få val af
de nåmda jalt-cryftailers
morkhet

,
fom af en ved-

hrånd lukt
,

om deftilia-
tionfor lange fort fattes,

Marggraf, Mern
.

de £

Academie des Scien, de

Berlin, ny 2.



beikaffenhet.
5

buru defs mångd efter omftandigheterne kan

vara trorre eller mindre. Denna ingår i na-

fta n alla kroppars tammantåtning och har

blifvit kånd under naran at aér fixus, eme-

dan den til tpånftighet, genomfkinlighet och

låtthet ganlka myckec liknar vanliga luften,
tamt genom forening med andra åmnen for-

Jorar elafticiteten, men den fåmrna tlrax åter-

vinner, tå fhart hon biir derifrån fri. Vid

detta åmnets nogare undertokning har jag fim-

nit det hafva tydelig tur fmak, gantka be-

gårligt forenas med aikalitka fait - och jord-
arter, utgorande med dem egna flag medel-

talter, Tamt åtven gdra blå Laemus tinedur

helt rod. Delta egentkaper utmårka en tyra
och har jag derfore trodt detta tpånftiga och

mårkvårdiga våfende med fkål fortjåna naran

af Luft-tyra (acidum aéreum eller atmofphæ-
rieum), hvilket alt på annat ftåile blifvit ut-

foriigare utredt e). Vi få i det foijande te bå-

de hvadan denna kommer i luftkretfen och

flere defs mårkvårdiga vårkningar. Ele&ritka

åmnet år uphot tii all åtka och åttkilliga an-

dra luft-eldar, tarat ibland tå ymnigt i Luft-

kratten, at den, fom omgåts med eledlritka

forfok, kan mårka dets nårvarelte af lukten,
hvilken liknar en blanning af dem, fom krut

och hvitiok eller urin-phosphorus, gifva i-

från tig, ja genom tjenliga vårktyg kan den

ån tydeiigare vifas alla årstider /). OvanlL

ga rågn åro ock påliteliga vitnen til den flo-

e) Vet. Ac. H. im. f) Se §. 126.



ra fkiljaktighet, fom år imellan luftkretfens

fråmmande åmnen.

106. Den, fom genom vågning eller an-

rsorlunda afmått hvad flor mangel partiklar
s

fåfom en ofynlig rok flundeligen fkiljrr fig
ifrån allehanda kroppar under namn af ångor
och dunder, har icke fvårt at finna tilgang
for de fråmmande åmnen

,
lom tcåfiras uti

luft - kretfen.

Vatten uplofes ouphorligen uti Ja fina de-

lar, at de kunna flmma i luften. Mångden
råttar fig i allmånhet efter ytan g), farne til-

tager med vårrna, klar himmel och blcåff.

Omkring Paris fkulle utdunflningen, utguten
ofver ytan, fom den fkiljes ifrån, fliga 28 til

30 tum, om året. Ufi Maj, Jun. eller jul. år

den gemenligen florft, farat efter omflåndig-
heterna 4 til 5 \ tam, men uti Dec. och Jan.
hinner den ibland icke til 5 lin. h). Vidßheins-

berg fkali vårnets årliga utdunflning gå til 2 y

eller 26 tum i), hvilket kommer ofverens

g ) Se Dr. N. Wah

leri i jorfok uti Vet. Ac.

Handl. 1146.
h ■ Efter Sedileaus ron

var utdunflningen iPans

idBB jo? Jun. j tum
,

3 lin.; Jul. 4.8; Aug.

4. 8; Sept. 2. o; Ocl. 1.

z\ Nov. o. 6 ; Dec. o. (i.

16881 Jan
-

°- 6J,’ Fehr.

e. 7; Mart. 1. Apr.

2.7; Maj. p i; Jim. 4.

2l‘, Jul. 4. Aug. 4.

Sept. 2. $i Oci.i.i\;
Vov.. 0. 8\; Dec. o. 6\.
1680 , Jan. o. tf-t; Fehr.

jo. j ; Mart. /. jk
* Apr.

3. 2\; Maj. 4. 2\; Jun.
4-2 1; Jul. 4. 9; Aug.
3. 7p Sept. 2. 2|; 081.

1. 7| j Nov. o. 6f ; Dec.

o. 4-.
Mem.de PAc. 1692.

i) Cruquius, Fbil.

Tr. n. 381 •
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yned ron, fom blifvit anflålte i Utrecht, hva-

rafl modeltalet på 10 år finnes vara 26 k). I

Angland råknas utdunftningen under varroa-

fle årstiden omtrent på 12 dygn til 1 tura/),
hvilket, om det antages for Maj, Jun. Jul.
och Aug. famt forhollandet jmellan defla och

de ofriga månader lika fom i Paris, ej gifver
ofver 17 tum for hela året. I Sverige tyc-

kes den vara flarkare, åtminflone vifsa år,

ty 1739 kring flutet af Jun, behofdes ej ful-

la 4 dygn ti! 1 tura m\.

Ville man antaga 30 tum, fåfom et un-

gefårligit modeltal på året, få finnes hvar q.
tots utdqnflning årligen utgora 3 cubikfot, 1

q. mils 3888000000, och, om haifva jord-y-
-tan vore med vatten ofverholjd, fkulle der-

ifrånpå famma tid upftiga 7865077968000000

c. fot, eller inemot 1685- c mib

Lågges hårtil hvad (om af fafla kroppac
forflyger, få upkomroer et ganfka anlenligie
antal. F.n medelmåttig mannifka utdunflar om

dygnet vid pafs 68 lod, eller inemot 35 c.j
tum, men derutaf går åtminflone

13 lod i-

h) Mufchenbroek.

/) HzWcy Jaltade vat-\

ten lika med bafvet
,

holl

det dfven i joinmar var-

ma
,

nch font då utdunfl-

vingen åtminjlone T
- af

en ång. tum på 12 titn-!
mar. Nattens utdunfl- j
ving råknar ban icke

,

emedan nåftan lika myc-
ket

gevom dagg[kali ned-

falla. Fhil. Ir. n. igp-

vi) Efter Dr.N,Wal-

lerii ron 1-3$ var dage-

liga utduvjir twgen hivg

\Jlutet af ffun. 2 lin. 6 gr,

\men i hor jan af Aug,

endafi 1 lin
. 3 gr.

7befkaffenhet.



från lungan n ), och fåledes endaff ifrån krop-
pens yta 55. Nu år ytans inneholl omtrent

1 6 q. fot, fåledes om dageliga utdunflnin-

gen vore lika, och blefve guten derofver,
fkulle den om året fliga inemot 8 tum.

Hundrade millioner man nifkor gifva fåledes

1280000000 c. fot om året, hvadan klarligen

fynes, at alla djur tilfamman låmna luft-kret-

fen en ofantlia; mångd dunder.
0

Annu mer bekornmes i från vaxt-riKet.

En Sol-ros (Helianthus annuus) af lika mafia

med en månnifka fkulle utdunfla 17 ganger

mer, och antagas ytorna lika ffora, få år of-

vervikten inemot fora 40). Hvad fkola ia-

lt e då de mångfaldiga flcogar, de oråkneliga

grås och orter, fom våxa på jordklotet, til-

hopa gifva får en ffor myckenhet dunffer

om året?

Blanningaf jord och vatten fkall utdunffa

ffarkare, ån rent vatten under famma ryrnd p).
Uti Ångland helliger fig dock det torras ut-

dunftning foga ofver 8 tum, eller vid pafs

\af vatnets i Paris y). Betraktas for ofrigt,
at is utdunffac defs mer ju ffarkare kold, ja

n ) Dr. Keil fant da-

geliga utdunflmngen 5/

ims
,

men deraf komma

efter Hales forjok åt-

minfone 6 från lungan.
o) Dr. Hales, Veget.

Statick. Han raknar defs

hogd på en fommardag

ång. tum
,

[amt lika

mycket på en vinterdage
emedan ftbrre fuktigbet
da nrfatter ,

hvad Jom

brifler i varma.

p) Hr. Bazin ,Mem.

de I' Ac. de Paris
, qpi.

q) Dr, Haks.

8 Om Luft
- kretfens



befkaffenhet. 9

ibland flarkare ån vatten uti medelvårma r't

huru mångabanda åmnen goras fiycktige ge-

nom dd, genom forrutneller, genom gåsnm-
gar, genom vitringar," m. m.; at årlkillige
kroppar utdunfta mycket flarkare, ån vatten

j-), och flere flika omllåndigheter, lå blifver

man villrådig, hvart denna forfårllga mångd
tager vågen.

Så noånga och olika partiklar famlade i

lufckretfen ingå uran tvifvel åtfkilliga forenin-

gar, hvadan fådana ammen der kunna finnas

och nedfalia, fom annars i anfeende til hela

fitt vafende icke åro fiycktige. Syra tyckes
j almånhet hårftamma af et vattenaktigc och

brånbart våfendes forening. Bi i fver denna iyr-

lighet mneriigcn forknippad med andra brån-

bara partiklar upkommer en fin fvafvel
- art,

lådan Tom forfarenheten iotygar underffun-

dom finnas i luften. Veterligen tråffas icke

laltpeters - och kok-falts lyror nacurligen frie

på jord-ytan, utan altid forenade med nå-

gon kropp, det bolles derfore af en del for

lå mycket troligare, at de i luft
- kretlen al-

flras, fora rutnande luft-vatten fikali gifva
derutaf mer, ån frifkt. Samroa galler om fet-

raan och jorden, lom finnes medfolja rågn?).

Troiigen kunna folftrålarna hårtil mycket bi-

r ) Hr. Mairan
,

Dis-

fert. fur la Glace.

s ) Dd alt annars dr

lika fårflyger af fpiritus
vini § ganger fner, ån

af rent vatten
, o. fv.

t ) Se Hr. Wallerii

Difjert. de aqm pluviali
rorali'J Fh. Ha nshaw,

Mem, de Pbyfique T. I.



draga. Hvad fakpeterfyran angår, få trå flås
den gemenligen der djur och våxter rutna, i

fynnerhet om dylika åmnen åro blandade. Nu

Iger luflkretfen fina organifka kroppar i ota-

Jig mångd, ehuru de åro flnå och merendels

omårkiiga, monne icke då den derud fbrefal-

Jande fakpeterfyra från deras forgångelfe kan

hårledas? jag har cilftåk åtfkilliga forlok, ge-

porn bvilkas utflag denna fyras urfprång fram-

deles torde nårraare kunna utredas.

107. På hvad fntt kroppar få delas
,

at de

uti et låttara medel upfiiga och der långre el-

ler kortare tid uppehollas ,
år en fråga, fom

myckec brydt de Naturkunnige u). Man fo-

ker forgåfves en enda orlak. Flere omflån-

digheter bifpringa hvarandra
,

få val hår, fom

annorflådes uti naturens hushoilning.
Om vattenpartiklarna blifva mer ån 800

gånger iåttare ån forut, lå år begripeligic, at

de efter Hydroftadfka lagarna måfte upltiga.
Man har trodt fådant kunna vårkftållas på fol-

jende iått, genom
den i vatnets lonhål inne-

flutna luft x). Då en luft
- partikel vinner

fcorre vårma utbreder han fig, blifver låtta-

re, omgifves och flåpar med flg en vatten-

ii ) duetenfkaps Acade-

ralen i Bourdeaux utfat-

te 1-J4.3 belåning flir ha-

fa ‘fårklaringen bfver

'dunfers upfligande. Prof.
Krazenftein och Prof.

Hamberger blefvo bag-

ge belånte. Se den fur-

res Ah handl, von dem auf-
!ielgen der dunfle und

ddmpfe.

x) Lebnitz, Mifcel-

lanea Bero'. qio\ Wolf,

Naturkbre,

10 Dm Luft-kretfens



hud, då han fkiljes ifrån vattenytan. Defis

blåfor ffiga fedan up til dels de komma i jåmn.

vikt med omgifvande medel. Nu intygar val

årfarenheten
,

at ifrån fryskalk til fomtnar-.

vårma vinner luftens ryrad endaff tilokning
af fr, och från lamraa grad til kokhetta af i,

ja den hetta fom finalter glas gor luften al-

lenaft til mer utvidgad, ån der hon om-

gifves af frys - kold y). Vatten - hinnan kan

dock inbillas få tunn, at tyngden icke hindrar

blåforna upfliga, men hvilken kraft
gor det?

och hum kan då et Juftfritc vatten utdunfla?

At eldpartiklarna, med tilhjelp af andra

flyckfiga åmnen, volaciliféra fjelfva metallerna,
år af Cheraien kunnigt. Således, och eme-

dan utdunffningen fker i mon efter vårman,

få tyckes vara mycken anledning, at hår mifs-

tro elden (åfom hufvud-driffjåder z). Detta

vårkfamma åmne lårer dels genom utvårtes på-
drift, under fin ofvergång til et kallare medel,
dels genom innerlig forening och deraf fol-

jande mindre fpecifik tyngd ,
efter omftåndig-

heterna fkilja partikiarne mer eller mindre ifrån

den kropp, Tom de forut voro delar utaf.

Vatten år val icke aldeles ntan fpånftig-
het a), dock år graden ganlka ringa emot den.

y) Hawksbee, Phy-
lico - Mechanicalexp.;

Defåguiliier.
z)Wieu'wentjt,Cofmoth,

n ) Man har inbillat

jig, at vatnet vore utan.

Jpånflighet 3
ehuru de for-

fok, Jom til bevis blifvit
hberopade

,
nårmare uf-

vervågade icke beftyrka
denna jats. Hr. Canton

har med tydeliga for/ok

11beikaffenhet,



fora upftigandeåogor åga, hvilka intaga 14000

ganger florre rum, an den partikel de blif-

vit alflrade utal. Hår upkommer foljakteli-

gen en ny kropp, monne icke af forening!'
rndlan eld och vatten? At vårkelig luft på
fådant fået kan tiiredas fynes icke fannolikt, ty

man vet, at Sngor åter kunna famlas di vat-

ten: at luft hoppackad til florre tåthet,ån vat-

ten åger, likafulit bibehollit fin natur h): a£

ångor flåcka,. men luft underholler eid,m. m.

Många férfok intyga val, at vid villa blannin-

gar, upldsningar, gåsningar, m. ra. ibland bram*

kommer,ibland åter likfom upfupes et åmne,
ibra iiknar lutt, men detta år af helt annan

beikaffenhet, och ni florre delen en fpånflig

}yra, fom forur år omtalad under namn af iufe-

fyra, En cubik tura vinflen gifver 504 cub.

tora at detta fpånftiga våfende, hvaremoc Hnn-

fkat, doppade i fvafvei och antåndt rainfkar

rymden tii
T

x

T
c). Det ariske troligt, at elaflica

materien finnes i vinflen 504 gånger mer hop-

tryekt, ån den luft, fom omgifver cfs, ty
då kunde ej delarnes fammanhang i detta fait

gora årfoderiigt motflånd. Til åtventyrs kan

hår en famiing at delle elaflica partiklar an-

fes, fom en bomulls tapp, hvars alla millan-

rum med något fiytandc och hårdnande am-

junitit, at ragn - vat-

ten genom lujthretjens
tyngel låter hoptrycka Jig

TocfoW m.m.Hansup-
tåekt åraj ångelfkaSocie-

teten hclbnt med den fkå-

de-pdnning ,
fom årUgen

ntdelas. Jåmn. e.

h) f. top.

c) ZV.Haies; Prieftley,

12 Om Luft-kretfens



beskaffenhed 13

ne blifvit upfyllde, Tråarna ytra då icke den

ringafte fpånflighet, intaga ganlka iltet rum,

och utofva ingen fpånning på den kropp, flom

innefluter dem, men om denna fyilning åter

borttages, lå yppas en fpånftig kropp af her/-
dande vidd. De Safte omftandigheter torde

pa o'etta lått kunna utredas- men vi bora nu

återkomma til ångor, hvilkas iikhet med luft

fortjånar all upmårklamhet och vidare un-

derforing.

Luften har omtrent goo ganger mera I6n-

hål, ån vatten. En lå fvarnpartsg kropp ma-

lle, då han torer .flytande åmnens ytor, deru-

taf draga in uti Hg en flor rnångd, af låm-

ma grund, flom våtfkor upftiga i hårror. Sak

år tyngre ån vatten, och faller til botten, då

et ftycike fårft lågges deruti, men efter hånd

oplofts det och kringdelas uti hela raafiån.

På lika lått kan luften likfom upiofa vatten

och andra tyngre åmnen, Flere omflandighe-
ter vid ångors upkomfl: af vatten likna

up-

losningar. Bågge forokas af rordfe, vårma

och fcorre yta: bågge medfora kyla, och lik-

fom kokfak, faltpeter, falmiak, m. li, gora
ftorre kold under quickare oplosning, lå kån-

nes kyla vid utdunilning llarkare, ju fortåre

den fker, och derfore biir hånden, gniden med

fpiritus, kallare, ån med vatten. En i vårma

måttad folution anlkjuter under affvalning, ocu

hvad om dagen utdunftat faller under nattens

Ivalka til •en del ned. Då flytande åmnen

blandas, eller fafta uploflas, vifa hg ofta orm-

lika trådar af Ijufets olika brytning i en ojåmn



imafTa, dylikc fynes åfven då ymniga dunffer

på en varm fommardag upffiga, o. C v. d).
Den na orfak ar dock icke enfam tilråcklig, at

åftadkomma all utdunlfning, ty man vet, at

den jåmvål går for fig mi iuft-toma rum. At

dunder genom eledfricitens åtgård aflondras

år af flere yrkat, men icke ånnu med något
forfok bekråftadt.

At våder underhjelpa fådan uplosning år

af årfarenheten bekant. Det år begripeligt,
at denna voldfamhet måfte affondra, bort-

fora och kringdela en hop fina partiklar, hva-

dan en med ångor mindre iaflad luft kom-

mer ofver famma ftållen.

Luft-kretfen år ful! af allehanda fråm-

mande åranen. Af defla torde en del under

vidrorande af utdunflande ytan komma uci

någon fådan gasning eller forelle, at ftorre

vårma upvåckes, hvilken då kan oka forflyg-

ningen s). Sådana tilfålligheter åro formode-

hgen mångflådes bidragande, men icke nå-

gon almån orlak.

Når dunfterna blifvit från kroppar afbil-

de fliga de til en etnot fin låtthet eller pådrif-
vande kraft fvarande hogd. Om den om-

gifvande luften, der de flannat, ledermera på

d) Prof. Dr. Hugh
Hamilton i Dublin bar

i Pbil. Tr
. lytij mycket

jrkat
,

at dunfter åro

vattens uplosning i luft.

e) Slika fråsningar

nmtalar Bcerhaven ifin
Cbemia

,
7 om. 7, ochProf.

Krafc anvånder dem til

utdunfilingens underbjel-

pande. Se Dijf, de a-

fcenju vaporum.
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något fatt vinner dorre vårma, få utvidgar
den fig drax i mon derefcer, blifver foijaktc-

ligen låttare och diger hogre up, hvarundeh

åtmindone en de! af de imeilan luftpartiklar-
na inneflutne dunder måde gora folje. Då

fiikt fiera ganger hånder, upfodras de omd-

eler ti! anfeniig hegd. Blåft och andra rorel-

ler bidraga ti i famma åndamål. Hvaråfl åfk-

imcln frryka fram bekomma alla ångor, fom

råka innora deras vårknings - krets
,

eledrifk

kraft, men ftridig emot fjelfva molnets, Hår-

titaf hånder, at lådana raoln underdundom

åtfoljas af damm och ångor, (cm dråckvis

dragas up ifrån jorden, hvilka, om molnet

går ifrån dem, ffanna och fprida dg, emedan

partiklarna åga famma Elektricitet och foljak-

teligen repellera hvarandra. Defia kunna af

andra lyftas ån hogre up, o. h v.

Daram och jordaktiga åmnen falla ge-

menligen fnart ned, ora de biifvic gehora nå-

gon belynnerlig voldfarahet uplyfeade. Det

finnes ock fomligftådes andra dunder, fora

endaft hmna til några tums afdånel från jor-

den. Sådana åro de dodande ångor, fom tråf-

fas uti Grotta del Gane och på åtfkilliga an-

dra flåden, om hvilka mera fkali talas långre
fram f).

En kropps yta 6kas i mon, fora han nne-

ra delas, lå at en cubik tum, fkild uri g half-

va c. tum derigenom vinner dubbelt dorre

yta, huru anfenligen måde icke då den fåra-

i) §• H9*
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røa tilvåxa genom den obegripeligen fina fon-

dring, Torn alftrar dunfterg)? Ju ftorre yta,
defs ftorre gnidning måfte en kropp utftå,
då han fkali trånga fig igenom et flytande am*

ne, fåledes kunna dunfter, fedan de en gång
blifvit upfodrade,i Juft-kretfen ftanna qvar,
oaktadt de voro likrymdige tyngre, ån om-

girvande meclel, om de allenaft blifvit tilden

finhet delade, at friclion biir lika eller (tør-

re, ån ofverfkotcec i fpecifik tyngd. Utom

detta motftånd vid nedfaliandet, fom hårro-

rer af partiklarnes fammanhang ud fluidum,

inftåller fig tillika et annat hinder, beroende

af åmnenas fråndfkap, hvfiket åfven våxer

med ycan.

i og. Ehuru fina luftkreifens åmnen åro,

få gor dock deras myckenhet tilhopa en an-

feniig tynget Baroraeterns hogd går ibland

til 26* rum, hvaraf finnes, at jorden då tryc-

kes lika mycket, fom cm bon vore ofver-

guten med quickfilfver til fådan hogd. Så-

ledes, emedan 1 cubik tum qvickfilfvcr våger
vid pals 27, 6 lod, tryekes hvar q. fot af 2286

fkålpund, och heia luft -kredens tyngd be-

finnes 11582378823232000000 fkålpund. Nu

S) j gran mofeus kan I
i 20 år fylla et rum med

mårkelig lukt
,

oaktadt

hvar dag omvåx/as luft.

Boyie bar utrbnt
,

at en

mafia af Åffa fattea i

hpen luft forlorade på

6 dygn f gran af fin

tyngd, i anledning hvor-

af Dr. Keil finner ge-

nom utrdkning hvarpar-

tikels ftorlek mindre ån

XOOOOOOOO O'CXjTZ o o o o o q

af en cuhik tum.

1 6 Om Luft -kretfens



ar en rnedelmåttig månnifko-kropps yta om-

trent 16 q. foc ooh foljakeeligen tryckningen
deruppå 36576 fkålpund, ehuru vanan gor
den omårkehg.

Barometerns ftigande och fallande gifver
vid. hånden, at luft ■ kretfens tyngd år uti be-

ftåndig féråndnng. Storfia Barometer - hog-
dernas fkilnad går fålian ofver i\ tura, hvil-

ket dock uti tryckningen på månmfkans kropp
gor en olikhet af 3450 fkålp., ja en enda linea

aitadkonimer få mycken åndnng, fora 138 fkål-

pund. Når nu quickfiifrct innom dygnet ofta

bojer eller fånker fig 2 - 3 ,
ja ibland ofver 7

linier, hvilket fenare dock år ganfkafållfynt, få

rr.ålfe afven ffarkare kroppar deraf hafva kån-

ning b\ Denna tyngdens fkiljaktighet hårro-

rer af fiera oraftåndighefer. Storre eller min-

dre mångd af dunder gor otviflaktigt något
til i), dock ickealt, ty fået at hela årets ne-

derbord vore 20 tum, och låt den på en

gang uppehollas i luften, få fkulle Barome-

tern deraf ej kunna uplyftas fullt ii tum. Så-

h) Hum angtingit det

dr får Lakare, at rad-

fora Barometern och an

dra meteorologien inftrtt-
menterkan inhåmtas der•

af, at purgantia vdrka

kraftigare och med min-

dre oldgenhet ,
under och

ndgra dagar for ragn-

vader, dn amar s
, o.f.v.

Berryac, Mern. des Sf.
Etr. u. f 460.

i) Hartfæker gor dun-

ftermi s tyngancfe nåflan
enfamt tilorfak forquick*

filfver hogdernas fbrdn-

dringnr. Se hans Cours

de Phyjiqne%
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ledes beror ftigande och fallande til minfk

delen af denna orfak. At ångor åro fpecifi-
ce låttare, ån luft, år bekant, men ehuru

ge blandade utgora er helt, fom år likrymdigC
lattare, ån ren luft, (å kan ej abfoluta tyng-
den annorlunda deraf ån at en del

luft dntvés åt fidorne. Jårn kan genom på-
bindninc kork bringas at flyta i vatten,
dock våger det efteråt lå mycket mera, fom

den anvånda korkens tyngd år. Verkelig for*

okning eller mtr.fkning uti hela luftkretlens

tyngd. kao åfven upkomma deraf» at defs hogd
ocb råthet ombytes. Vårmans olikher år hår-

til en betydande orfak, ty då den okas of-

ver en ort, biir luften låctare, flyter up cCh

utbreder dg på fidorna, hvangenom den trye-
kande mångden forfninfkas. Okas vårman i

granfkapet filvåxer luft mångden. Tvårtom
*

då lufekretfen på något fi ålle kold

hopdrages, flrax rufa de hågre iuft-ftoderna

bredvid, for fin flytaktighets fkuli deréfver,
hvarmedelit mera tryekande åmne der fam-

las. Om ock en fådan hopdragning eller ut-

vidgning fkedde jåmnt otver alt, få at det

tryekande åmnets rnangd for hvar och en ort,

hvaskers okades eller minfkades, fkulle åndock

tyngden foråndras, ty genom hopdragning
komma partikiarna nårmare jorden och be-

Ikrifva mindre kretfar vid dageliga omhvålf-

ningen, hvilka bågge omflåndigheter fkafFa

tilvåxt i tyngd, ehuru den ofta lårer vara

ganfka ringa. Tvårtom hånder vid utvidgning.
Vindar och rorelfer i luft-kretfen tyckas

1 8 Om Luft-kretfens



fftåfl: bidraga til quickfilfver- hogdernas ojåmn«
beter* Ty mångflådes imeilan vånd-krecfar-

na, der vådret blåfør flåndigt från ofler, hin-

ner ej årliga forandringen til x linea* Hvaraft

2 firidiga våder fammanpacka och hopflapia
mera luft; der en Jufcftrom går ned, rn.m,

målte Barometern fliga, men når firidiga vin-

dar blåfå från famma ort; der en lufcflrdm

går upfore; der en vågråtc vind hafligt flry-
ker éfver, och hindrar ofverliggande lufts

tryckning, o. f, v. måfle han faila k). Hvad

orkaner, rråsningar, fpånflighetens forfvagan-
de, lufc-eldar, m. m. kunna utråtta kan flutas

af det fom anfort år.

Det år naturligt, at luftkretfens tryckning
blir defs mindre, ju hogre man deruti kom-

mer up. På hvad fået denna minfkning kan

tjåna til afmatning af bérgs hogd år tilforne

Vifadt h, hår bor tillåggas huru den kan lå-

ra ofs at beflåmma allehanda orters belågen-
het i hogd, antingen emot hafvet eller fins-

emellan. Hårtil fodras, at hafva for hvait

ftålle flere års meteorologifka obfervationer,
af hvilka furfl tages

medium af Barometer

hogderne for hvar månad, fedan for hek

aret,
och fifl et almånt af flere års media. Li-

:kafå bor med Thermometer-obfervationerne

k) Dr. Haliey 3
Phil,

Tr. nbr. vol. u.

Hawksbee har up-
tdnkt et egit luftrument

,

at bevifa det Inftkretfens

tyngd minfkas
,

da en

del deraf dr tit i hdftig
vågrdtt rbrelfe.

Se hans

Fhy/ico -Mechan, exper»

1) §. s<f.

19belkaffenhet,’



forhollas. Ju långre famtidig ked ja man ager
af flika anmårkningar, defs nårma-e kan fe-

dan i anledning deraf goras jåncn 'orelfe. Hit-

tiis åro vål inga (ådane nåede.bog ier for rrnm-

g,l offer at tiigå, man kan derfore i- ke anfe

de hittiis npgifna flocfatfer for kik a. rågea
må dock hår til vjdate graefkning infiyia.

vi )C.Mayer de Iran- .
(itu veneris juh Jnle i~]69.

Hum dejja utråkningar

fke vi/ur fnljande exern-

pel. Barometerns medel-

bogd 1569 fran Murs til

ocb med Julius dr ob-

ferverad i Petershurg 2tf

franfka tum o, 26 tin

eller 236, 26 lin. Under

fammu tid dr medelhbg-
den iKola funnenrjt.6,96

lin. eller 230,96 lin
.

Lo

garithmerne jar dejja tal

dro 2.35339 ocb 2.36353:

(hlnaden 9tf, 6 gifver t

toifes huru mycket Kola

dr hbgre, dn Petershurg ,

om nemligen vdrmaft på
bdgge ftdllena vurit hka,
men

, fomfd ej varit
,
an-

falles correEHon på fbl-
jande Jdtt. Medium uf
Tbermometer Lbgdcrne i

bvardevn uf de
5 måna•

der tages forft
,

ocb uf
de[fe et almdnt

,
Jom for

Petershurg blifver S .3gr.

fumt i Kola
4,2 [ efter

Reaumurs fcala)
t

medi-

um af dejfe hugge åv 6,25.
Kidure f6~

—6, 252x210-,
Kuliens bbgd der Ru-

movfki objet verade i Ko-

la dr 16tf fot ,
Idledes hog-

den, Jom bor rdttas 2=2,

591,6 168 = 423,6'
Om nu Logarithmerne

j får ocb 423,6
Iijammnnlaggas, fv arur

deremot zo\ ft , fom bor

afdrugas, Jdmf. §. 35.
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Luftkretfens olika tryekning voiler ock,

st vatten, fom vid haftftranden behofver til

k kning ; oo graders vårma, vid 9847 fots

hogd, der B rometern ftår 17, 1 fv.turn ko-

kar vid 90 grader o).
Hvad Torn hittiis fagt år om luftkretfens

tvngd gåder endaft om de Imnen, bvilka ic-

ke formå trånga igenora glas, ry om de fina-

fte luf -partiklarna, eller något annat med dem

blandadt åmne, frite går ut och in genom Ba-

rometer • rorets lånhål, 13 år det klart, at

quickfilfret hårutaf icke kan uppehollas.

109. Luft -kretjens fkapnad ocb hogd kun-

na ide med vifshet utftakas. Låt a och b

n ) Hr Seer, ocb Ridd. j
Wargentin bor utaj Ab- j
bé Chappes olfervatio-

ner låmnat mig dejja ut-

flag. Chappe bar i lyfk-
land ocb Frankrike ej
mått ndgot herg ,Jom va-

nt hbgre dn 3440 fven-

fka fot; men i Cnfan
kafva de underfttmdom.

[fligit til 3070 fot åfver

bafvet.
o ) Hr. Jean André

de Luc, Recherches Jur
les Modifications de V

et (iåteligt nrbete, fom

i’Yj 2 utkom i Geneve, voll.

2 i 4. ,

ocb hvarnf jag
bittiis endaft fedt korrta

,ut drag.

21bcfkafFenhet
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(fig, I) vara 3 luft-partiklar, den fårra hop*
tryckt af luft-kretfens tyngd, och den

re vid lådan hogd, at den vunnit naturlig
florlek, Om nu ftorlekerna a,b och luflkret-

fens tyngd voro gifna, Ikulle hogden at he-

la. luft-kretfen kunna ntråknas, i fali utvid-

gningarna Ike efter någon gifven beflåndig
lag, men den tredje och fjerde omflåndighe-
ten hafva endaft hirtiis någodunda blifvit be-

kante, och låisdes kan problemet Snnu icke

med låkerhet uplofas,

Det år klart, atom ingen ting hindrar,
biir ytan af et fpånftigt och iikart gt flytan-
de åmne omkring det klot, emct hyarsme-

delpunfl: det tynger, jårangående med defs

bryn. Skulle något hvarf finnas hogre ån b,

måfle defs tyngd yara får fyag, at tvinga
fjåder-arten ud b

?
der upofver bora fåledes

a!la partiklsr vara lika flora och tcåtheten jåmn.

Antagas luft - kretféns utvidgningar oup-

borligen i fåmma mon, fbm hoptryckningar-
nas forminlkningar, och tyngningen. emot

jorden omy§nt, lom afftåndens quadrater, få

fo!;er derutaf en oåndelig luft-k ret fens hogd

p), hvilket aldeles afviker ifrån de flutfatfer

man dragit af fkymningarnas obferverande,

fom endafl gifver den 6 ti! 7 mil q). Nord-

Ikenen, fora ofta åro ofver lonmil ifrån jord-

den r), vifa dock tydeligen, at fkymningar-

p) Se Hr.Froj. Me-

Janders dijjertatio de

uUnm
5

pors u.

q) Halley, m. fl.

r) §. 132.
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ixa endaft utmårka, hvaråft luften blifver få fin,
at bon icke vidare formår mårkeligen kafta

några Ijusftrålar tilbaka. Om afftåndet ab, in-

nan luften vinner naturlig ftorlek, år myc-
ket ftort, få kunde våi bånda, at vår luft-

krets omfider råkar de andra planecernas, famt

at hela fyftemers millanryrader af en bha-

ning från dem aila upfyllas. Det famnaa kun-

de vål tiidrsga fig, faftån ab vore liten, om

den fria luftens hvarf ofver b vore anlenligen
tjockt, men det fynes arfodta fér hirdfpånd
fjåderart uti luften.

Lufckretfen plågar fki]jas uti 3 bvarf
Grånfen for det underfta råknas der, fom luf-

ten icke mårkeligen kan
upvarraas genom

terkaftade ftrålar. Med båtte fkål torde ftån-

diga fho grånfen kunna vara dels råmårke.
Det millerfta inr.ebegriper en luft, fora icke

vidare fager m|rkeUg vårma af genomfaran-
de foiftrålar, larat inån 33800 fots hogd of-

ver faafvet aldrig hyfer någon molnflåck,
utan år beftåndigt klar. Ju genoralkinligare
en kropp år, dels mindre vårma upvåcka de

genomtrångande ftrålar, ocb båraf kommer til

ftor del, at fnå ofver en vils hogd aldrig
fmelter, icke en gang under Ijelfva linien. Det-

ta flutas der Ikymningarna upkomma ocb det

ofverfta fortfar til defs luft-kredén uphorer.

xi o. Luft -kret fen år i aofccnde til huf-

vudåranet i bog grad genomfkinlig. Om luf-

ten allenaft ågde den kiarhet, fora renafle

cryftall-glas, eller ock, ora den råckte til må-

nan, famt hade ofver alt famnaa tåthet, fora



vid jordytån, fkulle vi ftåndigt omgifvas af

ægyotifkt morker; men naturens Herre har

forekommit fådant och jorden kan njuta Ijus,
ej alienaft af Solen, utan ock af Månan, ja
det an fvagare fken, fom ftjernorne bibrin-

ga , blifya mådeligt. I fig Ijeif har luften tro-

ligen himmelsblå fårg. 1 ’enna år fvag och

mårkes derfore med rnoda uti mindre mafTor,
af famma grund, lom en droppa af någon tin-

ffur foga vifar fin fårg, ehuru ftonxMamling
tydeljgen rojer den. Luften tyckes vara af

den befkaftenhet, lorn en del andra kroppar,
hvilka både reflcffera och genomflåppa ftrå-

lar férnåmligaft af famma fårg. Eo klar him-

mel, berg och ftora fkogar, fom kunna fes

på långt holi, fynas derfore Ijusblå, fårmode-

ligen for famma orfak, lom kroppar ålkåda-

de igenom blå glas. Luften måfte val annars

åfven återkafta andra, ån blå ftrålar, emedan

det Ijus, lom ifrån henne kommer tilofs,lå-
ter fkilja fig uti fårgor, men det forefailer

likt,at de blå i ftorre mångd, ån andre, ftod-

fa på defs parfikiar. En klar och blå him-

mel ager mycket lifligare fårg, ån fom tyc-
kes derigenom karma upkomma, at hvitalju-
fet blandas med morker, fora de gamle ta-

lade s), eller tydeligare, at det fodvagas til

Fromond, J. C.

Funccius, Wolf, Mus-

fchenbroek, m.ft. påfta
himmelens blå fårg ge-

nom blarming upkomma af
bvit ocb fvart, Hon. Fa-

bry vederlads redan Fro-

mond. Mariotte, Eber-

hardt, m. ft. nyare,
anfe

luften med fkdl fåfom blå,
det h\ lå hefkaffad,nt des-

feftrålar rnåji återkaflas.
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den grad, fom fvarar emot blå firålars for«

måga; men, om (å vore, borde blåhetenva-

ra foranderlig, och den, (om (edan af faflare

kreppar återkaftas, åndra fig ,tyen af 2 (top-
fart ftråle (kiftar tydeligen, då endera forfva-

gas, dock befinnas vatten, glas, m. m. juft
refleffera (arama luftens (arg, ffg aldeles lik.

Man kan Jikvål icke ncka, at Ijufets olika blan-

ning gér åt(killiga fårgor. Et kort gerimån-
(ken (vart (kugga: (falles et uptåndt Ijus (å,
at 2 Ikuggor vifa fig, biir helt (vart, der

bagge ligga ofver hvarandra, blotta rnånlkug-
gan blek, och den, (om or(akas af Ijufet blå.

Vid folens
up eller nedgang gifva opaks krop-

par nårrnaft intil fig Ivarta, til 1 turas af-

frånd blå och Jångre ut grona (kuggor. Om

dagsljidet okas biir det grona (bart biått- Skug*
gor af genoralkinliga kroppar vila i dylika
omftåndigbeter, utora blått eller gront, åfven
rodt. Men alle defiå fårgor åro (orånderliga
och (kilde från dem, (om enkla (tråiar gifva t)t

t ) Många forender-

liga jargor omtalas bos

de gamle och nyare..Func-
cius fåger ,

at kol i en

hvit gies klut fer blått

nt. Bioden dynes genom
ådrorne blå. Skuggor

tiptagne få hvitt fynas,

då folen år vid horison-

ten
,

vackert blå
,

men år

himmeln med Jlrbddn rå•

da eder gula moln holjd,
blifva de grima. Skug-
ga af uptdndt Ijus år i

gryning och fkymning un-

der bar himmel h}å på
hvitt

,
famt grinpå gult,

det må vara klart eller

midit. Blå fkugga fedd i

fpegel fynes nåftan gron.

25belkafFenhet.
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iii. Vi bora nu underfoka hvart den

fortit omtalada ftora mångd af ångor och

dunfter tager vågen. Luft-kretfen årenfarn-

melplats for defta, fom verldshafvet f6r rim

nande vatten. Bågge borde tilvåxa, om in-

gen afforfel tillika voro. Årfarenheten ftri-

der dock emot flik fordkning, Hafvets bryn
milstånkes fkåiigarefor fånkning, ån upftigan-.
de, och luft-kretfen har på de år, fom man

forftådt våga den famma, icke tiltagit i tyngd.
Defle bågge vattenbehollningar tjena hvar«

andra både til årfåtning och afledning._ --- tt---
o*

,

Alla fynliga foråndringar, fom uti luft-

kretfen tildraga fig, kallas i allmånhct Luft-
teken (meteorer), och feil jas gemenligen uti

3 flockar: Vattenaktiga, lom gifva nederbord

och flrax. nogare fkola betracktas; Luftfken,
fom endaft lyfaj famt Juft-eldar, fom brinna

och ibland antånda.

112. Den ofynliga fuktighet, fom efter

folens nedergång, i fynnerhet de varmare års-

tider, i ftilla och klart våder, med mårkeliga

droppar ofverdrager kroppar uti 6pna luften,

kalias Dagg. Den troddes fordom komma ifrån

ftjernorna u), eller åtminftone alftras mycket

u) De gamle hollo dagg
for ftjernornas fvett, och

'fingo i anledning af dejs

hitnmeljka få
dot a tankar om defs kraft
i Alchenmn

,
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hogt uppe ,*•). Nu for tiden åringen tvifvel,
at den kommit från jorden, ehuru denna fuk-

tighet ibland tyckes fliga, ibland falla. Hu-

ru ofverlaflad luften ibland år af ångor, ro-

fer fig genom hygrometrar. Åtfkillige lått lo-

fte falter fucktas ock eller blifva rinnande,
hvari bland vi i fynnerhet gifve ackt på kok-

falt, fbm altid år blandat med et deliquefcent
och bittert fait, beftående af Hvit Magnefia
med kokfaltfyra raåttad, ty aldeles rent kok falt

drager ingalunda fucktighet. Samma Mag-
nefie-falt voller ock til en del, at golf af tåt

flokalk våtfka fig i rådt våder.

Då folen under flet dags - lopp upvårmt
en orts både jordfkorpa och ofverliggande
luft, farnt omfider fkridit nedom horizonten,
få måfle den fenare, lålom en glefare kropp,
fnarare forlora fin vårma, ån den forrå,

Ifrån jorden upfara derfore en myckenhet
eld - parciklar, bvjlka tillika, dels genera fin

fart frånfkilja och updrifva andra partiklar,
dels under inbordes forening uplyfta iådana jy).

Fordenfkull fucktas i vågen ftående kroppar,
ide forr och flarkare, fbm finnas når intil mar-

:ken, ån de fora derifrån åro mera fkilde,
ihvilket forfarenheten merendels intygar, och

lutan fynnerlig rneda kan forfokas genom åm-

>nen, fom til olika afftånd uphångas. Detta

fligande fker dock nog långfamt, ja ofta fo*

dras 11 timma til 32 fot, och fbmligftådes.

x ) Vofli us på ftår, at

ien (ilflras en tyfk efter

ofver f Jv. mil fjogt,

y) i ioi'



lårom 1 Paris och Hellen, markes ej fdlande
bva-emot daggen i Leiden och Uerecht be-
nnnes både fliga och falla z).

Når folen emot mårgoneo åter nalkas blif
ver luftk'-etfen forft beflrålad och upvlrmd
Luften fom hafligt tager emot fl k i foran'
dringar, utvidgar dg då och far upfoce, men

om under foregående natt dunder åro ud nå-

go«? mångd opdragne, formår icke luften flå-

pa alla med fig, utan en del filler ihop od:
kan icke en gång uti den nu fortunnada luf

ten up|>ehoilas. Således, då inga beiynncrli
ga ornilandlgheter af våder, rorelfer, m. m,
komma imellan, lå fliger daggen om natten
och filler om mårgonen. Hos ols fucktar dag-
gen gemenligen flrax efter folens nedgang,
ledan b!ir den alt omårkligare ti! midnatten,
men ofta ratt ymnig emot folens upgång

,

ja det bander, men lålian, om dagen', håc

z ) C. L. Gerflen (Se

Tent. de rore) anfalde i

Heffen på 30-takt iorft,

jådann forfåk
, famt fe-

dan Mufchenbroek, och

finteligen Du Fay. De

dro ganfku artiga och år

det fkada
,

at Du Fays
dhd afhrot hans anftall-

lungav.
Afa kommo der*

nti ofverens
,

at daggen

ftiger ,
ehuru MuOchen-

broek tifika antager et

\flag yfom faller ned
,

hvil-

ket tyckes vara onodigt. ,
ty et och famma amne

kan efter omftåndigheter
ftiga och falla. Dr Le

Ro i antager et fifan de

och 2 flags npfigande
dagg. Han Joker får 6f-

rigt hevifa
,

at dunfer

aro uplbjie af luften,juli
fim fait af vatten. Se

Hiftnr. de P Academie

de Paris nji.

28 Om Nederbord,
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luften blifvit med anger mycket lafhd och

i halt affvålds. Våra fonder Ipå ragn fortan-

de dag, når ingen dagg fallit. Om glasfkif-
vor uphångas horizontelt 5 luften, lå finnes

ofta ofre lidan mindre våt,ån den undre.

Efter årstiden, grundens och våxterhas

belkaffenhet råttar lig kke allenaft daggens
mångd, uan ock def> natur. Om en glas-
Dåcka hvålfves ofver en ort finnes den na-

fta mårgon befat med en myrkenhet drop-
par, hvilkas ftållning nogare betra ktad rejer

en vifs ordning, olika efter lårlkhta fl
g, ry

utlilnings - rorens mynningar åga innom hvar

srt Ikiljaktig belågenhet. Gi as hafva dem vid

bladens fpits, kåiblad i kanterna, gmkblad ej
allenad: i kanterna uran ock på ofre lidan, o.

f. v. a). Delta droppar gora under fvala afc«

nar gråfcf vått; om dagen Ikmgras denna

Ivect iåtrare Ovh blifver då orrårkelig. Vin-

rankor åro ibland dem, lom tyckas ymnigafl
affila dyiikt amne.

Så edes kan daggen vara ikadelig, fbm

det f6’tgifves i Italien, och annordådes ofkyl-
d g, alt efter dunfternas olika lynne.

Ibland faftnar daggen vid aila Doppac
iVan åtfkillnad, ibland allenaff på vifla, Po-

lerade metaller åro i fynnerhet (ådane. Det

år befynneligt, atom en tafia bedår til hålf-

ten af crydal! glas och balden af metall, blif-

yer den fotra daggig, men ej den fenare.

a) MulTchenbroek,

fe ock Hr, Bierkanders

rbn i Fet. Acaå, Hund’

tingar q-jj.



Om en glasfkifva lågges tvårs ofver fognin*
gen fades nog dagg på det ofver cryftalien
liggande dycket, och foga eller intet på det

andra. Et poleradt metalldycke lagt på et cry-

dallfat forblitver tort, fadån fatet år fucktigr,
och tvårtom hånder, når fatet år af raetail och

glas Jågges deruti, DefPa befynnerligheter for*

tjåna upmårkfamhet h), och forholla fig ej li*

ka alledådes: de bero troligen af dundernas

fårfkilta lynne och attraktions kraft til andra

kroppar.

Ånteiigen bor nåmnas några ord om ho«

ningsdagg, (om af hushollare (å mycket be-

taras. Den år icke meteorilk, eller från luf-

ten kommande, ty då borde ju (ådan falk

på toppen af et tråd åfven (å fnart, fom på
lagre blad, hvilket dock icke hånder. Der

lådan dagg faller (ker det endaft på villa tråd,

ja vifla blad och grenar. Gor man fig roo-

da, at nårmare efterforlka omftåndigheterna,
befinnes den ej annat vara ånßladlodens tråck.

Delle (pruta genora i på magen upftående

pipor, eller ock magens ånda, ct fott vatten,

hvilket fadnar och torkar på blad och gre-

nar omkring. Infaller någon långvarigare tor-

ka, och detta manna får vara i fred for my-

h) Du Fay har åf-
ven mårkt Jådan fkill-
nad annorlunda. Han de-

ftillerade vatten genom 2

belmar
,

en af glas och

en af JUfver. Bågge Ifo-

ro Hka fkapade ,
hka Ho-

re ocb hyldes Hka myc-

ket
,

men icke defs min-

dre gick § eller g mer

igenom denforrå. SeMcm.

de P Ac, de Paris
, 1*136.

30
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for, bi och andra krak, fom begårligen upfo*
ka det, lå kan håraf ibland lamlas i den mångd,
at det af Ilark dagg uplofes, rinner ned och

bfverdrager de lagre kronans deiar med en

klibbig fot våtlka e). Under Varmalle (iden

kan man, der biadlofs ymnigt finnas, i tjenlig
iltållning emot folen tydeligen fe den fina dagg,
fom de kafla ifrån flg, och de tilforne fugit
utur våxten. Ibland år denna fait lå ymnig,
at den af fig Ijelf uttrånger genorn fina utfil-

nings ror, eller der inlefter llungif, Tamt i-

bland hårdnar til i fota korn, fåfom på bla-

dens undre fida .af Fraxinus Ornus i Cala-

brien och annorllådes, utgorande det bekan-

ta Manna på Apotheken d). Underltunaonn

torde vål flemmig dagg kunna falla: detta olir

ingalunda otroligt, då man betracktar den o-

befknfveliga mångd af fina oljor. Spiritus re-

ftor, m. m. fom i luftkretfen kringfprides,
enen det målle då Ike jåmnt. Dunner, forn

i hummelgårdar och annan trångfel llarkt ut-

(åttas for folfltålarna, åro ofta iltånd at fve-

la och fordårfva, hvilket åfven råknas lor en

irt honingsdagg ef

Belkaffenheten af daggen kan ej annat,
in vara mycket Ikiljakcig efter omltåndighe-

c ) Proj. Leche, Vet.

4c. Handl. 1162.

d) De gamle trodde,
t Manna foll utur luf-
en. Altomarusfantfår(t,

at et beta dit tråd gaf
lika ymnigt haraf, jom
et bart.

e) Dr. Hales, Peget.
Statick

, exp, ix.
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terne på olika ftållen /), men den, fom for*

flcktigc och renligt faralas, kommer rneren-

dels éfverens med rågn, i fmak, iuckt och
fårg, lamt rojer fpor af både kokfalts och
ialcpeter - fyra, hvadan ej år underligt, orn

guld deraf mer dier mindre
angnpes, dock

viil nu vidare ej lyckas, at deraf årholia nå-

got airøånt Jofemedel.

Daggens rnångd kan fvårligen måfas. På

berget blermon fkali den vara få yinnig, at
tålt genomblotas, fom af rågn g). I Arabien,
der dagarne åro ganfka brånr.ande af fandens
uphettande och nåtterna kalia, faller få

myc-
ken dagg, at refande blifva vå‘a ånda in

pa
kroppen h). Tilgangen år fårånderlig efter
grund, årstid, våderlek, belågenhet, m. m

.

lamt tjånar til våxters f valka och underholk

f) Boerhaaven kal

lar daggen et confufum
chaos. Chemifternas be-

råttelfer åro ockjå gan-

fka fkiijaktige. 1 'li.Hans

haw och Rutty bafva
funnit dagg fnarave rut-

na, nn rågn: Sedimentet,

fom hårunder fattes, plå-
gar kalias Tartarus Phi-

hfophicns och (kali roja

nagon /k«w.Rh urneli us

och Nieuwentyt heråtta

fig funmt en rod, med

faltpeter detonerunde ma-

tena, Grimm har iNya

Holland funnit dagg, (om

fmakade fyrligt och litet

vitriolifkt: efter concen-

tration barden låft guld
och flere metaller, famt
gifvit litet kokjalt och et

\hvitt flycktigt fait. Va-

jrenius fkrifver, at dag-
egen i Bvafilien nr fetnre

\ och rikåre på faltpeter
,

Iån i Europa. Flere haf
va medelft dagg loft guld.'

ej

g) Maundrel,
h ) Shaw,



I fynnerhet der, fom fålian eller aldrig rågnar.
Fila Divae virginis åro vårkeligelpindel-

t-r åar och fåledes icke meteorifke.

113. Når dunfter utmed jorden få ftoc-

ka fig, at luften dymedelft biifver ogenorn-
fkiniig, kalias det Xoken eller Dimma, Ge*
nom ibnkande; ogonens angripandej en rod-

aktig på vatnet efterlåmnad hinna, fom lik-
nar den, hvilken Chemifterna iaktaga.då ful-

phur aufatum Åntimonii tillagas, m. m. ro-

jas oita fkadeliga och med de vattenaktiga
inbian dada delar, dock tyckas de faftna lika

på aila a-mnen.

Dimma inftåller fig gemenligen under
kallare års-tiden, då fkilnaden i dagens och
naftens temperatur ar ftorre, dock ler man

ofta om fbmmar-aftnar upftiga ifrån vatten och

fidlåndiga ångar en flik Jju* rék. Den upkora-
rner både vid låg och hog Barometer. Det
foira efter lugn, då luften haftigt fortunnas,
hvangenom dunfterna falla ihop och luften
likfom grumlas. Det fenare kan tildraga fig,
når efter langvarigt ftilla våder få många ån»

:S^ r upftigir, at de genom egen vickt borja
;ga tilbaka, ehuru luftens cyngd icke fynner-
ligen foråndras.

_

Dsmrna ftiger af två orfaker. Antingen
dengenom, at luften blirtåtare, fom kan hån-

:da medelft_ okad tryckning, hvilket Baro-
meterns ftigande utvdar, eller derigenom,
lat dunfterna vinna ftorre låtthet af folvårma,
våder, m. m. Tvårrom hoppackas ångor

33
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af kold, fmålta ihop, och fjunka medelfl fin

tyngd. Dimman kan åfven falla ned genom
luftens fortunning, och derpå foijer ej airid

vackert våder, ty famma orlak drager ock of-

ta ihop moln, rågnvindar, ro. m. I Rom

år det en regel, at om vintren gifver fjo-
vinden rågn och bergvinden klart våder ,famt
tvårtom fomrnartiden e). Monne hår fuck-

tigheten under kalla årstiden tilfryler på bergen
ocli hafsångorne okas af vårman

,

flom nu up-
fartil ofverliggande kallare luft, hvilken tilii-

ka tvingar dem genorn llorre tyngd?
Luftkretlens nederlta del hyler de tyng-

fla och grofvafte dunfterna. Når luften år

Jagom tår lynas de icke, ja en dunke! luft biir

ibland klarare genom flere ångor. Ogenomfkin-
lighct hårtorer uti dimman dels af partiklarnas

olika tåthet, dels deraf at detas millanrymder
åro fylda roed giefare åmne, dels af deras

ftåliningar. Glas, flotttil pulver, blifver hvitt

och ogenomfkinligt, men årer klart, om vat-

ten flås derpå. fln fkarp fyn uptåcker, at

dimraans delar åro ti! liKa afltånd ifrån hvar-

andra, hvilket ån nogare mårkes om de på

fpegel uptagas och genom microfcopbetrack-
tas f ).

Blad hindrar dimma atupkomrna/ty den

fkingrar och fprider dels åmnen. Gronlnnd

Hudionsvik, Acadien, Terre Neuve och fle-

re i defl'a negder, åro lumpjge och mycket be-
/ c

e) Hr. Grefve S. J,
Cronftedt.

/) Musfchenbroek,
Cdir s de Phyfique.
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fvårade af token. Stora hafsifar åro dermed

pmgvne, ty de kyia iuften och hoppacka

ångoroe omkring lig. '/id ocH på berg up-
komma dimmor g.mlka haftigt, ty v idren

(amla dunfternaderemoghvisk i årVen atcraheras

at få tåta irtafbr. Solea (er igeno.ti dem helt

mate ut, och andra objekter vi! > fjg o-ydeli-

gare och (forre
,

ån deras afftånd kfåfver.

114. Dimm a och Moln (kiljas endad i an-

feeade til hogden på hvilken de uppehoiia lig,
ty når den forrå (tiger ifrån jorden,och kom-

mer til något afftånd de ifrån, får den nafna

af molo. De tom Fårdas ofver fjVd råka of-

ta under vågen fådana omkring bergen (fåen-

de dimmor. Då man ånnu viffas på bergs-
foten anfes de for vanliga moln

,
når man

hunnit innom dem kunna de ej (kiljas ifrån

vanlig token, och fedan man omfider koramit

på toppen vinna de åter fttt forfra utfeende,
endaft med (killnad, at de nu gå lagre, an å-

(kådaren. Moln (e tåtare ut ån dimma,enae-
dan partiklarnas fynbara afftånd på langt holl

foreftålles mindre.

Moln kunnakiokotrima och forfvinna rae-

ciellt åndring uti Juftkretfens tåthet. Om luf.

.ten
,

full af ånnu fkilde och ofamlarie dun-

der, genom någon orfak forcennas, få kun-

;na ångorna icke vidare uppebollas, utan bor-

ja fjunka, hvarunder flere rakas och trångas
innom mindre rymd , fy om dunfte: na cd fjun-
ka til ef (fig. 2), få åro remmen lon ineagas
1 lamma mon

,
fom gc och ge. Åntecgea

ftockas få många, at femlingen biir fynlig ;

35Om Nederbord,
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hvilketi dannar, når den komffiit få djupf 3

at omgifvande hvarf åger farmria egenekga
tyngd. Om nu luften åcgrfingo fin forrå tåt-

het måde molnec ftiga hogre, hvarunder par«

tiklarna utbredas, och ofta genom lufckret«

feos roreHer fkingras, ja det (malter ock i-

bland bort på dållet g). At våder och luft-

ftrommar kunna både hoppacka dunder til

molo
,

och fkir.gra flika famlingar år ganfka
begri peligf.

Moinenflytatil olika hogd efter fin
egen-

tefiga tyngd, och cieras oiika kofor
, Imftig-

heter, betåckningar ,
m. m. utmårka åtlkilli-

ga roælfer i luftkretfcns 6fre del. Under ale

deta år det ganfka naturligt,at Ikapnad och

ftorlek af få lofa famlingar, mlfte flundeligen
ombytas, Ojåmnheter, vifla ftycken och kan-

ter afflitas under farten,genom våder och luft

ftrommar, genom omgifvande roedels utvid*

gning och hoppackning, m. m.; men genom

famraa orfaker forenas åfven andra moln, nya

ojåmnheter tilfkapas, o. f. v. De moln, fom

bånga kring toppen af TafFelberget beråttas

hafva flåta ytor både ofver och under h
,

Når

fbien får ftarkt fticka på et moln mårkes ge-

g) Detta kan genom

et artigtfår/bk goras o-

gonfkenligt. Man jam-
lar nagon dunft af an-

tdnd fpiritus under en

glaskldcka ,
font låmpas

til en luftpump. Så fnart

luften fortmnasformeras

fåfom dimma eller mohi-

firåckor under klåkan
,

men jorfvinna ater
,

om

luft inflappes.

h ) Hr. De la Cail-

le.
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naenligen likfom en rok derifrån flyta up s

famt antingen forrnera et hogre,eller aldeles

uplofas och forfvinna. Molns långd kan va-

ra | mil i) och djupieken flere 100 fot k). Of-

ta tyckas dock de hånga ihop, fom åro myc-
ket fkilda

,

då kanteina fkymma bort hvar-

andra for ogat.

Molns betåckningar vifa tydeligen, at de

finnas til olika hogd. Om de åro eiedrilke

råttas déras belågenhet , gång och fkapnad
mycket derefter. 'Ofcaft åro de ftrodde, men

ibland utgora likfom en jåmnc ofverdrag. An-

talen på raulna och klara dagac åro efter om-

ftåndigheter fkiljaktige både i afleende på tid

och orter. Således åro om årst i fladen Coi-

ra 138 klnra och Ix2 mulna dagar l) ,
dere.

mot åro efter 12 års obfervafioner 1 Åbo de

forrå til de fenare, lom 4 til 5 ?n). Gemen-

ligen fynas hoga bergtoppar på langt holl 6f-

verfliga fkyarna. Canigou flår med fpitlen
måfl iaf fin hogd ofver dem, och refande

fom tårdas på fjåil-ryggar, fe dem nnerendels

under fig. Deras vårkeliga afftånd från jord-
brynen år ofiaganfka ringa, ibland knapt nå-

gra 1000 fot, underftundom ftiga de dork in-

emot 1 mil n). Da himmeln flåcktals år mu-

i) Mariocte, Mouv.

les enux.

k) Muflchenbrcek.

1) Hr. Lambert, ASi.

He/v. voll. HL

mj Proj. Leche, V.

Ac. Handl, i-jd2.

n) Riccio!i bar
genom

måtning junnit de hog-
fla moln j Italienfkn mil

ifrån jorden ,
eller om-

trent 31 zoo fv. fot ,
hvil-
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len, fynas ej fållan åtfkilliga flråckor
,

hvilkas

åndar gå shop åt 2 motlatta flålien af borizon-

ten o). Vinden fatter dunflfamlingarna ge»
meniigen i parade! ftållning inbordes ocb med

jordbrynen, i hvilken håndeife ogat bor ef-

ter peribtfliv -iagarna fe dem hopgående. Ef-

ter tåther, åmne ocn flållning emot folen å-

terkafla eller genomflåppa rnolnen olika ijus-

ftrålar, hyadan le ock vifa åtfkilliga fårgor,
fafomrov«, t.lå.-kriga, ja ibland gro na, fom

dock år hoty tå iVnc p). Merendels åro de

hvita och g å
,

r ter eller mindre morka
,

Tamt

underlnu 1 -to n ida a S var ta.

Gemen] c,en rnuinar då Barometern biir

låg, och tvår? >m. Henna regel år dock ic-

ke fri tran undan'tag, ry man årfarer under-

flundom, ir himmeln med moln ofverdrages,
fafiån qoicknifrer får 26 rum. och åger klart

våder, da hogden kan vara 2x\.

Molrien iprida och utdela vatten, gora

fkugga och fvaik i, upvåcka genom fin tryck-

ning roreife i luften, och har jig ofta mårkt

vid deras annalkande befynnerligen flarka vå-

derilningar, fom ej år underligt, då man vet,

at et moln ibland fynes foga forminfkadt, e-

huru det redan gifvit cil och ofver 1 tum hogt

ket ofverftiger Bouguersj
anmårkning ,

fom fedtfå-
dana 5 til 400 fr. fam- j
nar ofver Cbimborago, det

år hogfi s-3~j62 fv. fot of-
ver bafvet.

o)Detta kaUas af fran-

foferna Pied de vent> och

kan pd fvenfka fd namn

af Vaderfdck.

p) Frezier. Jamnjhr.
§. nfijfamt noten t.
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vatten. Deras tyngd vårderas ofta til flere

hundrade millioner {kålpund. De tyckas ej
1{Allan flå aldeles ftilla, underftundom nytta de

i iig ganlka trogt, men gå vid andra tilfåilcu

3 til 4 mil i cimman.

xi 5. Når donflerna uti moln famlas til

droppar,faller, efter omftåndigheterna, ftarka-

re eller fvagare Ragn. Ar de fa lia tillammans

kan af flere omflåndigheter fororlakas. Om

luften fortunnas, utan at orfaken utråctar dy-
likt på ångorne, måfte de {junka, derunder

nalkas och forenas til vatten. Åro de elecfri-

{ke få repellera partiklarne inbordes hvaran-

dra, men minfkas denna kraft fodyagas hin-

dret
,

flom tvingade deras naturliga benågen-
het til forening; {ker det hafligt upkoramer
en fkakning i hela rnaftan

,
hvilken myckec

befordrar deras {amlande. Våder, i fynnerhet
ftridiga,farat ofvanifrån nedrufandeluft-ftrom-

raar, åro kraftiga medel at lammanpacka mol-

nen. I Æthiopifka hafvet mittemot Guinea

ofer ofta ned, ty vådren likfom {ammanfto-

ta der, fora moln från alla kanter och hop-

tvinga dem i haft til vatten. Et raoln, {om

af en håftig vindftores, måfte deraf altid pac-
kas på efterfta fldan, och på den fråmre af

luftens raotftånd. Vifta vindar fora rågn,
andra fårdrftva det. Defsutom bidrager or-

ternas egen befkaffenhet. I Lancafter faller

mer ån dubbelt få mycket rågn ,
{orn i Up-

minfter, eraedan det forrå har n6ga berg,fom
attrahera, kyla och emottaga de ångor, fom

våder fora dit, hvaremot det fenare år helt
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Rakt. Hvad ftora fkogar i detta årende får-

må få vi i det foljande tydeligen ft" y), An-

tillerne voro långt fucktigare,mnan fkogarne

uthuggits, ån de nu åro. Infil hafvet rågnar
qck mera, då alt annars lika, fåledes mer i

Åbo, ån i Uplala, o. f! v.

De lyarta molnen årodevattenrikafle. Bor-

jar {ammanfmåkningen på undre (idan, (å å-

ro dropparna Ifnå och kallas dugg eller mut-

rågn , men om det férft fker vid den ode,
måde florleken mer eller mindre 6kns un-

der fallet, alt fora dunflfamlingen år tår o h

djup til. Luftens tåthet gor ock myrkat til

faken, ty då en droppa lider något vifst mot-

ftånd tvingas han at dela lig. Qm lomma*

ren åc Barometern geraenligen lagre ån vin-

tertiden, molnen hogre och rågndropparnas
ftorlek åfven, då ak annars år iika, håreftec

foranderlig. Uti Europa hinner deras dia*

meter fålian of ver några lineor,men nårmare

dagiåmnings-kretlen Ikall den lomiigffådej kun-

na gå til heia tummen, ja ibland likfom olas

ned, då det kalias fkyfall. I almånhet åro drop-
parne defs mindre, ju hogre up.

Orfaken hvarfore Barometern ernot rågn
faller

3
år icke ånnu fuilkomrneiigen utredd.

ej) §.?4-3. Hr. Beecaria

påftår ,
at i jordens inmn-

dorne eleSfrifkaåmnst of-
tafårlov arfin jåmnvikt ,

o[verflodet nodgas då

trånga fig up i- lufthret-

fen får at derijran til

andra ft dilen
,
Jom hafva

hrift, leta fig nedgang.
Harunder tror han dn-

gorne upforas , famlas i

moln ocb droppar.



Om Nederbård. 41

Det år visft, at dropparna under ncdfallandet

icke med hela Cm tyngd vidare trycka med

luftkretfen, utan endaft med en emot mot*

ftåndet f'varande del q) ; rrien det kan icke

gora tilfylleft , ty forandringen fker innan råg-
net borjar. I fail icke utyårtes vold af våder;

innerli'gå fknkningar, under de eleclrilkn ftrom-

mars émottaeande och utdeknde, (om vi kal-
O *

la biixt; eller an nat dyiikt tvingar molnen,

at gifva vatten ifrån fig; få kan det icke fke

fo;r,ån omgifvanne luft blifvit likrymdigt låt-

tåre, ån dunfterne. Hår til bidrager utantvifvel

någon af for ~t rå ir da oriaker, men imedler-

tid rågn. r iclte altid vid lamma Barometerns

hogd. Ibland kan undre luften blifva låttare

och få iedes dåppa rågn, ehuru heda luft pe-

larens tyngd biifver oforlndrad, nernligen om

defs undre del någoc opvarmes, dock icke

få, at den genom upflytande formår oka pe-

larens hogd, utan endaft trycka defs ofre del.

Sådana enfkiita oraftåndigheter får hvart ocfi

et tilfålle kunna icke utredas forr, ån man

utom vårma och tyngd tillika mater luftens

fucktighet, fpånftighet och ofriga foråndringar.
Kunna dunfterna minfka luftpekrens både Ipe-

cifica och abfoluta tyngd, få foijer,at qvick-
filfret måfte ftiga, iå luften år renare, och

tvårtom.

q) Leibnitz, rådford

af Ramazzini angående
fin tvifl med Schellham-

mer om Barometer for •

åndringarna,
fhrefog ett

forfokjbm tydeligen vi-

far
,
at en kroppe fom fal-

hr, icke tynger med om-

gifvande medel mer ,
ån

i mon efter det motftånd
han lider under de[i ge-

mmfarande.



Antalet af nederbords dagar cm åref år

olika, I Eetersburg råknas endaft 40 r), i

Lejden 107, i Coira 115,« Åbo 146,0. f. v.

Nar fno faller genom varmaie Jute (malter

den och gifver rågn. Således år befunnit vid

Coira, at rågn faller 1 dalen, då det om vår

och fbrnmar fnogsr på berget Calanda i nej-

den, hvilket ager beflåndig fno på den del,
iom ligger litet ofver xgoo tot hogte ån fla-

den s).

Et befynnerligf ron år for några fiållen

upgifvit, hvaraf (ynes, at ofver farnma yta
derftådes faller defs mindre rågn, ju hégre up.

Ofver ft på Weftminfters Abbot-Kyrka, uppå
et hus bredvid,och 15J fot ån lagre, forhoi-

la Hg rnåogdernu af rågnet alla månader i å-

ret, lom -, f och 1 t). Likaledes i NorraWal-

lis år funnit,at rågnet på bergec Henning.år
til det, fora faller på filtten nedom, under

inemot 4 månader, (bm 8> 165 cii 85766 a).
Vi hafva tilforene ofverfedt de många-

handa ammen, fom finnas i luftkretfen x), i

anledning deraf bor icke underligt forefalla,

om rågnet cfta hyfer fråmmande tiib’annin-

gar.hvarigenom defs fårg och ågenfkaper for-

åndras, (amt af okunnoghet anlesfor heitan-

nat,ån det vårkeligenår. Man har (åledes myc-

ket (kål, at ej fåiian tvifia, om det) upgifna belkaf-

r)Kraff, C om. Petrop,
vol. JX. ■

s) _J. H. Lambert.

t) Dr. W. Leberden,

Phil, Ir. i~]69.

n) Phil. Ir.

x) $. jf. 10 j. 106.
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fenhet øfnnderbara rågn, fom mmnesbocker

och beråttelfer omorda, men bor dock icke

holla dem for aldeles dicktade, ty ehuru man

irrat fig om fakens natur, få har val likafulit

någon ovanlig tiifailighet dertil gifvit anled-

ning. Mångfaldiga biodrågn cmtalas. Ofca

harman trodc fådaat fallit, då vatten-ytan ef-

ter nederbord funoitsrod, eller några droppar
af lådan tårg blifyit fedde på marken. Man vet

nu, at flikc icke komrnk från luften. Små

rodaktiga infecler holia ofca til på vattenytan
och bedraga en låtr-trogen, at holla det for

blod y ). Då fjårilar nyfs krupit utur fina

forvandlings-hylfor gifva de ifrån hg réda

droppar
,

hvilka faltna på ffenar och murar,

lamt fdart forleda en beredvillig underfam-

het, men betracktas omflcåndigheterna narma-

re, få finnas dylika ofcaft under betåcknin-

gar, hvadan utan moda inhåmtas, at de icke

kornmit från luftkretfen z). Icke defs min-

dre kan åfven en rodaktig våtfka underftundom

derifrån nedfalla. Så bånde 9 Ocl. i

Cleve, Utrecht och flerhådes a).

Når haftigt rågn faller der lilla Sval-or-

ten (Ranuncuius ymnigt våxer, blot-

y ) De fkola uti fiftaj
ajdelaingen namngifvas. i

z) Peirefc markte af
åenna omfdndtghet hlod-

r ågnets orimligbet ,
och

uptackte råtta orjahen.
a) Sv. påfi-tidn. Det

I[rafle eller grumlades icke

aj lutfalts uplosning, Jom

drops deruty ej eller med

viktrils-fyra. Satte intet

fediment
,

och får gen min-

fkådes icke genom filtre-

ring.
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tas defs fina krypande rotter, hvars vidhaf-*

tade och fprid'de lokar holJas for hvetekorn,
fom ko mm; c åfvan itråny och efter vidlkep-

peligt folks tankfått, utmårker dlftundande

briff på uppehålle. Man bar ockprof, at fron

af Taxas, ja fkråpukar til getingar, fotn af

våder biifvit voldfimmeligen kringfpridde,
fadt namn af hvete-rågn. At håftiga orkaner

fora jord, fand, fait vatten, och ibland mindre

djur med fig, år fant, men, fådant fortjånarej
namn af rågn. Vulkaner kafta afka och flen

lang våg, men hvad fom gifvit anledning til

mjolk-kott kors-och flere underliga rågn, år mig
obekmt, torde ock hånda, at de måfla åro

rnunk-fagor h). Vid Vefuvii utbrott 5767

fbil i Neapel på de utevarandes klåder et Tvart

pulfver. Mon det nåaton gang holdts for kors-

rågn ? At fromjol af Tall eller dylikt ibland

tages for fvafvelrågn år kunnigt c), dockvill

jag icke aldeles neka, at något fvafvelaktigt
ibland kan falla ned. Sådant beråttas vara

bandt 1648 vid Magdeburg, 1649 i Kopen-

hamn, 1658 i Mansfeldt, 1721 i Breflau d),

h) En lok kallad Phi-

hf Betrachtmg. der
ge-

teinten naturftkom 174$

i Berlin. Har dro herdt-

telfer om underhara vågn

jamlade.
c ) Det bande i<!jj i

7ure 773/

i Limelurg (Bergerus,

Ferf. in der natur);_i~\4,9

i Gåttingen (Hollman
Com. Gott. vol. 3 ); 1349

i Berlin (Grifchow, AG,

Bcr,); 1361 i Bordeaux.

å ) Hr. Prof. Walle-

rii dijj, de pluvia ful-

phurea. Vdrkeligt fvnf-

veiragn
neka Henckel.

Scheuchzer, Neuman,

med flere.
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och flerftådés. Hvad eld-rågn vidkommer,
få åro de'-om många beråtteiler. Jag har fjelf

fedttvådyiika, 5759 i Sept., hvilka ickeannat

voro ån ftarkc eleftnfkt rågn, Tom gaf gnu-

ft or emot marken och andra kroppar, fåae

det under defta två morka nitter fåg ut, fom

man dragit e!d ofver hela fåirer. Dagsljufet
t f rde ofta hindra flika rågn, at for fådana

blifva anfedde.

Af det, fom anfordt blifvit, lårer nog-
famt kunna inhåmtas, huru oiika rågn-vattera
måtte vara. Det år vifst, at Naturen vid ån*

gors upflytande i luften forråttar en deftilla-

don utan all vidbrånning, och fom ianfeen-

de til fin hogd ingalunda af konften kan ef-

terapas, men icke defs mindre måfte detra

vatten nodvåndigt efter årstider, våderlek,

grundens befkafxenhet, m. m. blifva fig helt

olikr, och mer eller mindre befmittadt af de

mångfaldiga amnen
,

fom i Luftkretfen fore-

falla, hvilka icke ailenaft under viftandet der-

ftådes emottagas, utan åfven under nedfal-

landet ån ytterligare åfamkas. Således år ic-

ke underligt, ora ragn lått rutnar, i fynner-
het det, Torn vårtiden famlas, då man vet, ae

luftkretfen hårbergerar milliontals åfven for be-

våpnade ogon merendels ornarkeligabåde djur
och våxter: at det, fom filler efter ftark het-

ta, långfamtorka och med håftig vind, år mer

orent, ån vanligt, befynnerligen i granfkap
med ftora flåder: at ibland vitriols-fyra kan

finnas derud o. f. v. Detrenafte uphåm-



tas på hogder ,

vida aflågfne från bcbcdde or-

ter, fedan det i flers timmar forut rågnat,
Detta befinnes åndock hyfa fråmmande faker,
fom tiiforne åro nåmde /}.

Rågnet likfom Copar luft-kretfen, under-

holler våxt-nket, låmnar dricka åt djur, lamt

vatten åt kållor, floder, m. rn. (amt lalierej,
fom andra kroppår, med tiltagande haftighet,
j hvilken håndelle en droppa på 6oco fots

hogd dkulle vinna lamma fart, lom en Ityc-
ke-kula, och alt lefvande afen, énda rågn-
Ikur nedérgoras. Deremot malle i flilla våder

en droppa af cub ’k tums. dia-

meter på en lecund med jåmn rorelle endaft

falla i det nårmafte 4 tum, for luftens mot-

llånd g).

ix6. Når en åfvanifrån nedrufånde luft«

Ilrom
, flxidiga våder, m.m. hoppackar moln,

eller tvingar dem eraot hoga berg och fko-

gar, upkomma derigenom de håftigalleflag-
ragn och Ikyfall, lom innom -timma kunna

gifva i til 2 tums vatten, hvarvid dock inga-
lunda den flemmiga Tremella Noftoch ned-

faller, lom de enfaldige ånnu i dag tro b):

e) Groffe leråttarfig

funnit ,
at vågn ,

fom un-

der en Orkan hdmtats
,

fbrhytt alkali Tartari

til 7artarus vitriolatns.

Se Mem. de P Åc.ijyj.

f) j)'. ioj. d.

g) Pi tot, Ment. de /’

Åc. 112ft f. 3~j6.
I J s l

'

b) Theopnraftus/k/-
1 1ar den Nofiocb, andre

ndmna den cæli foHum
eller flos, flos terra

,

ni. m. Hos ofs far den
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detta år envåxt, (om i torka och fokken mi-

fter ak fitt darrande och fkmlika utfeende.

Ganlka forfårlige åro de lå kallade Sky*

r/ryg(Fræfter,Trornbe de mere, Typhon), hvil-

ka antingen från moln nsdftiga eller fran vat-

ten uprela fig. De forrå likna til (kapnad
en peiare eller upnedvånd kågla,fom med hof-

ten hånger vid något framflrykande moin.

Emot (pillen uplyftas vatten, ftrå, bulkar, m.m.,

ingå der och boria upforas uti fnåckgångar

(fig. 3), ja 1750 d,. 24 Jun. blefvo s Holland

en exe, en qviga och en hock af en dyiik
forde et långc Ilyrke, en Syren upryekt, et

tak afrifvet och én båt kaflad på land. Som-

l;ge åro lå genomlkiniige, at arnhena, lom

upfordras, kun na les igen om, men andre å-

ro helt eller tii någon de! hvitc, grå eller

violetca. Diametert' år oiika, ån några rå tot,
ån hela 300, Vid villa tiifåbea Ikonjes klart

cn ihålighet inuti. Ibland hånga de lodratr,
ibland något fnedt, och lynas underftundom

gå i buekter. Når de fånka fig djupt ofver

vårten plågar en peiare emot dem upftiga:
ofver land uplyftas andra åmnen. Man (rar

ock fedt, at nedre hålften bruftir och ned-

failit, men den har fnart ofvan ifrån bbfvit

årfatt. Under alt detta håres hafteligt buller,

(åforn af et brufande haf eller mångfaldigt å-

kande, lamt rågn eller hage! utoles. Så dåne

beta fkyfall. Alchemifler-

ne hafva trodt
,

at hår-

uturvinna en furtvåffehg (

fpivitus. Den vdxer och

fvållerbafhgtaf vdta.Ge-

ofil ol Mem. de P Ac. qotf;



Om NederborcL
48

vifa fig i alla verldenesdebr, men åro ofvef

Idedelhafvet och Syrien mer almånne. Ge*

menligen upkomma de ofver haf, fållan of-

flodér, och kunna fedan fortfara ofver land.

Ja ftårre, defs inarare forflora de fig. Ingen
år ånnu anmårkt, fom haft beflånd en timma.

De upfligande ledfagas ej altid af rågn
och orkan, utan en pel.re refér fig och fal-

ler (nart ned af egen tyngd. D. 24 Jan. 1754

npfteg ur Spara, i nejden af Hariem, en la-

dan til 60 fot, farne innom en minut kroffa-

de tak och fonfler i). 1742 d. 9 Jul, fågs om

morgonen på Genever - fjon en {Vart dunil af

omtrent 100 fots vidd, efter en half timma

forbyttes den i en bog peiare, flod få något
ftilla, men drog fig fedan åt landet, hvaråfl

den genomfor yo-6o fleg och i et ognableck for-

Ivan k). En peiare fågs 1745 i Ofl. på fam-

roa {jo, utan at något våder mårkees forur,
under eiler efteråt. 1725 upkom i Mokhnta

ofver en fjo dylik peiare, fora fortfor f raii

ofver land /). Denna fjo bulrar och håfvec

fig ofta i lugnt våder, åfven fora Vettem,

hvars hafsfruar och andra fpoken formod eli-

Sen
åro af lika befkaffenbet

,

fom de nu be-

trifna m). På det lå kallade Stilla hafvet hac

man ock fedt peiare af 35 til 40 fots hogd up«
refa fig utan moln, dock med ftark blåft

i) Musfchenbræk.

k\ lallabert, Mari. de

?Ac. de Paris
, 77^2.

/; Kalfenius, Aft, Litt,

Svecia 172 f.

77i) Tiflelius om Fet*

tern, Capit. F%

n) Dampier.



,
Offaken til defta voldfamma vårkningar

har i fenare tider med få mycket mera an-

ledning hol its for elecbrftk, fom å(kan ofra

tiliika hores: de nedftlgande tros upkomma,
då jorden år mera eleftrilk, ån molnet, och

tvart om med de upftigande o} \ men i iena-

re håndelfen moter den fvånghet, at ej något
moln lynes. De forrå tyckas nodvåndigt be-

hofva bicråde af våder, nemligen at rvå (iri-

diga fåtta forekommende rno|n i rorede om-

kring en inbiilad axel, bvangenom ångoma
hoppackas til vatten, nedfalla af fin

tyngd,
men uti Jaåckgång, emedan de utomknng
drifvas af vadrena

,
fotn

genom molnens kring-
vridning fjelfva få it en hvirfvelrorelfe.

Centrifugal kraften gor hårunder en fom

kårna, i hvilken forekommande åmn'en updrif-
vas; denna roredekanockunderheipas af den

ofverftrykande vinden pt Uromkring vikar hg
ofca rok cl er dimrr.a af vattendroppar,fom fisca

hg !ofe q). En hårtig ned(liga ode luft-ft oro toe-

de åfven kunra upvåcka dylik ro-die. Då vat-

ten ruiner genen- en trart rrårkes en comfk

hviifvel, hvars ftorffa diameter år.éfverft; i

luften biirock mot"åndet ftorre, ju långre ned.
Genom centrifugal - kraften orfakas lika ledes

hår en tom kårna, lom ej från (idorne kan

fyHus
,

emedan de (om hvalf emorftå. Vid

nedra åndan år tryrkningen ftorft, der nr.åfté

o) Hr. Brisfon, Man. 1
3c PAc. i~]67.

p' ,(T- 108.
k.

q)Hr.M usleben bræk.’
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fåledes luft, vatten, lof, tråd, ro. m. indrifvas,
famt trappvis och med tiltagande haftighet

upforas, emedan gangerne blifva alt Horre

och ftorre. Sluteligen biir vatnet fa delt, at

et moln ofverft tilkommer. År rorelfen o-

tilråcklig, ac uppeholla maflan, eller gångor-
ne brifta, fker grufveligt fkyfall. Af uphk
gande luft-ftromraar kunna dylika vårknin-

gar upkomma, faftån med fkiljaktighet i viiTa

omftåndigheter, och tyckas fenare flaget af

Skydrag merendels på detta fått tillkapas. Del-

ta år hvad i nårvarande lårer kunna lågas om

defla belynnerliga Luft-teken. Tilråckliga
underråtteller om alla omftåndigheter felas ån-

nu. Merendels åro de iakttagne af fådant folk,
Tom icke varit i hånd at granfka fammanhan-

get, hvarfil defsutom faran ofta lårer bidra-

ga. Imedlertid finnes hårutaf på hvad fått

grodor, foglar, fifkar, halm, låd,m. m. kun-

na nedrågna.

117. Tilråcklig koid fårvandlar åogor och

vatten til is. Tilfrufen dagg eller dimma

kallas Rimfråft
,

då den falfnat på allehanda

kroppar, och ofta med fina mångfaldiga cry-
ffallifationer ufgor det aldratåckafle ofverdrog,
fora et upmårkfamt oga kan åfkåda. Antin-

gen fryfa Ijelfva de uplligande dunflerna af

luftkretfens kold och forvandlas til en fin fno,
fora fatter fig på i vågen ftående kroppar,
eller ock kunna de efter frolt ftelna, faflån

Thertnometern ftigit ofver o, når de råka

r) Dr. Franklin, Pbil, 7r. qffj.



tåta kroppar, fom ånnu dertil åga nog kyla

qvar.
For denorf ken rimar det på murar i

to-våder. Då under bbdare årstid froft in-

failer fatter fig rim fornemligaft på frodiga
våxter, (om trifkt utdunfla. Åkomruer dagen
efter rågn, få hafva de hå raf ingen fkada,men
infailcr folfken plåga hioden rutna. Om vin-

tern vifar fig på fonfterrutor en art rimfrofh

vårman drager fig genom glafen for at ut-

breda fig i y>’re och kallare luften, hvarun-

der ångorne ditféras, attraheras och faftfryfa
uti åtfkilliga figurer, dels efter rorelferna i luf-

ten
,

dels enligt boielfen at anfkjuta til éo gr.
vinklar. Om på en frufen ruta andas en ren

fiårk, får man fnart fe huru derofver en Ora-

le fkjutes ftam: under det denna forlanger
fig vidhåf as fidoflrålår, och ofta på dem nya,

alt under 6o gr vinklar. På detta Taft of-

Verklådes i kold den gjorda flåcken på få fecun-

der. Då frofien några dygn får fitta qvar vi-

fa fig fexfidiga upflående prifmer hår och dår.
j- l I

Sno eller tilfrufna ångor, år ej annat åa

en landing af fine is* nålar, fom ehuru de 6f-

ver ak efrerflråfva, at anflcjnta til,6c gf;fi vin-

klar, dock under ,få rrångfaldiga foråndringar
iåf fiiernformor vifa fig, at man icke ånnu ti!-

råckhgen lardt kånna dem alla s\ Denna o-

hka utfpårring, och vårmans fkiljaktighet, då

fhon faller, år hufvudfakeliga orfaken,at nys

fallen fno ibland intager 6 ganger fiorre rum.

s) Se MufTchenbræk s;
’P/jydc. tab. XXIV, famt j

|V. Academiens Handl’

q6l, t, I.
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ån fedan den fmålt til vatten, ibland 12, ja
ånda fil 38 t), och kanike ånnu mera, fom man

icke rent. Fårgen år hvit, ehuru is år klar och

genomikinlig; men ilrålarnas, och ånda til de

mindre delars ipårning til viffa vinklar gor,

at icke Ijufet går igenom, utan råkar ofver

ak åcerkaftande planer. Stott glas blifver af

famma grund hvitt. Sno anfes med Ikål for

is-cryilaller och har hittiis deras anikjutning
åfven få litet, fom andras, kunnat forklaras,
det år dock vifst, at hufvud figurerne åro fex-

ilråliga iljernor,och at da nya
ftrålar iåtfkii-

liga ordningar på dem (åtta iig til do graders
yinklar, upkomma derigenom de rnångfaldi-
foråndringar, lom vi befinna dem åga,* mer

eller mindre af omilåndigheter rubbade.

Det tros nog almånt, at fno hindras fal-

la under ftark kold, årlarenheten vifar dock

ej allenafl, at det iker,utan ock, at kolden

ibland okas, jufl under fnogande. Sno håm-

tad med vederborlig aktfamhet ger det rena-

ile vatten, lom många år kan bevaras, utan at

rutna. Underllundom tråffas på Inon fkrå-

pukar til Cantharis, m. fl, hvjlka genom or-

kaner eller tilfålligheter blifvir utur fma vin-

terquarter uprifne och kringipridde u).
Hagel åro tilfrufna rågn-droppar af rund,

aflang eller fpitflg fkaonad. Vaniiga florle-

ken iiknar bly -hagels, fåilan fom notter, dock

ikail den ibland vara forn gås-ågg x)
3

h

t) V. Ac. H. ty63. !

J- 9*

u) P'.Ac. H. f. 7_f.

x) Muifchenbroek.
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våga 2,3 til 6 marker. At fittnernda vikt fol-

io i Crembs 1720 y). Man har ock exem-

pel både i aldre och nyare tider af ftora is-

klumpar, fom nedfallic, fåtbro år 824 vid

Autun i Bourgogne en 16 tot lang, 7 bred

och 2 djup s), lamt 1768 d. 10 Jul. i Franche

Comré en p
foc iång, 6 bred och \ djup,

fom borde våga omtrent igoo tkålpund a).

I allmånhet åro hage! dets mindre, ju hogre
up. Underffundom hafva de en hvit och lofare

kårna ofverdragen med genomtkinlig tkårps.
Gemenligen falla de efter ftark hetta och med

åfka. Den lofare kårnan tyckes upkomma af

hoppackad fno, fom under failet med rågn

ofverdrages, hvilket ftrax cilfrufir. At våfmaa

i luftkretfen år alt mindre och mindre ju hog-
re up, det tkali framdeles forklaras l), hår år

nog at nårana,det undre gtånten for flåndig
fnb i Europa år 9000, hogft 10200 foc bfver

hatvet, innom hvilken få'edes molnens ånger
altid måtte tilfryfa. Hagel faller gemenligen
ifommar - tiden

, beledfagas af ovåder och

orkaner, Tamt gor efter ftorlek och håftig-
ihet mer eller mindre fkada. Det fmelter me*

rendets fort, men man bar exempe! på det,.tom

legat 8 dygn quar. Man vet defsutom, at

vattenpartikiar uefatte for blåft blifva kaiiare,
ehuru den antalja ade luften åger fa mim grad
vårma, fom de. Monne icke iikaledes dun-

fier, fom fvåfva af och an i Luft -
kretfen

,

y) Coll, Brejlarv. 1720.

%) De Bornare
,
Dich

a)V'Avanc.l76S>p.3e<
l) 140 -
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derigenom blifva några grader kal'are, ån om-

gifvande medel, och låledes ibland knnna

fryla, faftån thertnomefern ej fallit til o? Den-

na fno kyler åter luhen, och det håftigafl,
om den råkar fait arter. Flere fyrer tråffas i

lufrkretlen c), och det bhfver fåiedes icke o-

begripeligr, huru mitt på varrøa fommaren frys-
kold kan alftras deruti.

i ig. Strax efter mediet af fiflforflutna ioo-

tal borjade man holla råkning på årliga ne-

derborden. Hårvid år daggen den fvårafle at

vårdera. Kring London foregifves den icke

binna til 3 tums hogd om året d). Annor-

flådes vet jag icke, at man afmået mer,ån rågn-
och fnovatten.

Ifrån 1689 dl 1767 har årliga nederbér-

den kring Paris en enda gang (digit til 23-tum,

hvilket bånde 17x1, men 1723 ailenaft til

tum
,

det lågfta han under denna tid varir.

Medeltalet for alla hirtils obferverada åren blif-

ver nåftani7 tum. I Weftminfter vid London var

den ifån 1697 til 1714, hogft 1709, eller ine-

mot 22|, lågft 1714, då den icke hant til

Medeitafet af alla xH åren år 17. Medelhog-
den forTownly uti Landcafhire år 36, g; for

Plymouth 26, 9; for (Jpminfter uti Etlex igfj
for Widrington uti Northumeriand 19, 4; for

c) §. ioj.

d) Dr. Hales rdknar

fomrnardagg på Ipi nat

ter
,
til

XTS f iums hogd
hvardera

, famt vinter-

dagg på 214 ,
til f-Q bhgd(

hvardera Påen vatten y-

tafager ban f'alla mer an

dubbelt få tnycken dagg ,

Jom på lika vidd af fuck-

I tig jard.
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Edinbnrg 19, 5 e). I Rådua irån 1723 til 1736
ar rnedelcalet 30- I Modena går den ej (ål-

lan til 28, men 1716 ofver 90 f). 1 Rom nå-

ftan likahogt, men i Neapel efter mediet tor

xo år til 27. I Berlin från 1728 til 1739, 17,7,
I VVittemberg från 1728 til 1737, 16, 8. U*

ti Utrecht 21. I Åbo ifrån 1750 til 1761
,

hogfl 1760, nemligen 26, 3; lågil 1761, eller

x6£; rnedeltalet 20-. I Lund från 1753 til

1763, hogfl 1760, 20-4 lågti 17sy, 12, 2(5;
medeltalet

15, 9. Uti Uplala från 1739 til

1752,
medeltalet for alia 33 åren, 14,2. Utom Eu-

ropa rågnar mångflådes mycket mera. I Ca-

rotina från 1738 til 5752 har det ingen gang
varit under 32, roen ileg 1740 ofver 56; me-

deltalet på år blifver 41 tum.

Antages 30 tam låfom et medeltal ofver

hela jordklotet, fom ej tyckes vara for
rrsyc-

ket, ty ehuru fomligflådes aldrig rågnar, och

innom Europa medeihogden holler fig me-

rendels imsllan 15 och 20, lå rågnar på an-

dra orrer nåflan jåmnt, oclx annorflades vilLa

års-tider iikfom ofes vatnet ned, ofver 100

tum om året. Efter denna grund fligér x års

nederbord inemot til 337 cubik mil,

Granfkap af haf, llora hégder, fkogar ,

m. m. voila nederbordens olikhet på åtfkilli-

ga (lålien. Vatten gifver mer åmne til rågn,
ån det rorra, hvadan ock alla derifrån kom-

e) Brownrigg ,artof

viaking common fait.

f) De la Lande, Foy.
(T Italie.



mande våder gemenligen fora fuktighet med

fig. Berg och fkngar gora åtven mycket til

faken. Emot fammanpackas moln af vå*

der ; enooc dem dragas de årven genom ai~

manna dragkrafren, och ondet ftu ndom genom
Eeifriciret. Deovs kyia utråttar, at ångorna
hopfalla och fnar c vmna den tathet, (bm ickq

vidarc tiliåter dem viitas i lufckretfen,

TREDJE CAPITLET.

Om Luftsken.

x r
9. Vi hafva ti'forne anma kt, at luft-

kretfen i Ag fjeit tyckes åga blå fårg g), men

for ofrigt tråffas hår nådan aila forandringen
Det ar af nafurkunighetea bek’.nf,at dagsija-

fet, eller det fomk dias hvitt, beltår af 7 låm-

fnanblandada hiifvudfårgo’: rodt, brandgule,

guir, groot, Ijusb'ått, må; kb ått eller violcft och

purpur. Når en kropp kaftar aiiadefla olika ftrå-

jar naftan i hka mångd f;l våraogon, kalias den

bvit, årerkaftas någotdera flager ymnigare nåm-

nes defs fårs; deretter, hvarvid dock mångfal-

diga foråndringar upkomma, medellf olika

blaoningar. År ytan fådan
,

at inga flrålar

kunna ftudfa derifrån, få mårkes ingen fårg,
eller det fono i allmånhet beter fvart. Når

en kropns byggnad år af den arf, at han flap-

per a!!a flags id ålar utan åtfkilnad fram, fynes
den klar och fårglos, men annacs utftakas defs

fårg efter de flåfta h).

h) Se Newtons Optikg ) $, no,
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Som molnens tåthet och flållning oånde-

ligen kan foråndras, få begripes lått, at deras

fårg målte vara ganfka fkiijaktig. Når de flå

imcllan folen och ogat åro de ibland få tSta,
at ganfka få ftrålar formå trånga lig igenom,
och då få de et raorktutfeende ; ibland flippa en-

dait de roda, och ibland några andra fvaga-
re igenom. Når rnoln fkådas åfvan ifrånl'y-
nas de hvita. År ftållningen annorlunda lå

åferkaftas olika ftrålar efter åmnets, tåthetens

och ftåliningens fkiljaktighet. Man får fåledes

fe rnoln af alla fårgor, hvaribland dock
gro-

na åro de fållfyntafte i).

Åtfkillige fårgor upkomma åfven af det

åfkådande ogafs mattande, och delle plaga få

namn at tiljdllige. Om man några minuter

enflåndigt betracktar t. e. en fyrkant af rode

papper, iagd på hv.it, eller, fom båttreår, på
Tvart botten, få vilar ft

g
omfider deromkring

en blå-gron kant, och om då fes på en hyic
vågg, fynes derpå en blågron fyrkant, År

fyrkanten gul, biir den inbilladablå: af gr6n
bufvudfårg fås på lika fået purpurrodt; af blått

rod-gult; af fvart fås hvitt: af favittåter Tvart

o. f, v. k). DefTa befynnerligheter fortjåna

viflerligen all upmårkfarnhet. At komma når-

mare på grundorfåken bora yi forft påminna

i ) Frezier fåg grona
vackra fkyar vid folens

nedgang ,
da han ryl

feglade under Tropiens
cancri. Mon jdrgen var

återfken nf hafvets ?

/<) Hr. BufFon bar.

fbrft upgifvit dylika run,

i Mern. de /’ Ae. des Jd.
ences in 4.3.
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ofs, atdåflere åmnenaf (amma (lag tillika vårka

på etaf våra finnen, blifvade fvagafte ornårkliga.
Således likfom forfvioner ftjernors eller lam-

pors
(ken i fuilt dags!jus. Nar en på (vart

lagd hvit fyrkant enftåndigt åtkådas blifver

det ftycke at ogne-nåtet, (om bilden faller

uppå, mattadt, våndas derfore (edan ogonen

på (Vart, (ynes en ån fyrkant, eme-

dan mattada ftållec ej nu marker dt (vaga vår-

kande ftrålar; våndas åter ogonen på hvitt,

biir (amma vårkan långt ftorre, ty det ofri-

ga af ognenåtet rores tillika raycket lifligt.
Tvårtom måtte det gå til når (vare fyrkant
åikådas på hvitt. I aimånhet år få befkaffadt

med de mbillada figurerne, at vi domma dem

deis ftorre, ju långre planum år ifrån ogaf,

ty det forn innefåttas under iika (yn-vinkiar
bolles tor defs ftorre, ju anfenligare vi for-

mena afftåndet va'ra. At utreda eje ofrige til-

fåiligheterne foreftålles i fig, 4 en cirkel indelt

i (amma proportion, (om fårgorne (ins imel-

lan hafva 1 en genom glasprilma århollen fol-

bild /). Vill man nu veta hvad fårg, (om

upkorumer, om den grona ibland de 7 bort-

tages, få delas bagen gf mitt itu vid p, (amt

derigenora drages en diameter, dennafaller på

purpur, dock ej mitt på, uran 10 gr.nårma-
re det roda

,

fåledes upkommer purpur, forn

drager i rodt, men rayeket (Vag, emedan al-

/) Denna jdrgbildens

afdeimng bar Benvenu ■

ti infårtifidUctjor New-

tons jbrlikning med to-

ner och ftningitr. Sc dejs

; ajhnnd. vm LjuJet.
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lenaft en farg felat i hvitt. Alla 7 kunna an-

les, fom krafter, hvilka i mon efter finftor-

lek bidraga til hvitt, når då jåmnvikten rub-

bas, genom en eller flerés affondring, vårka da

ofrige tilhopa kraftigair, efter lom deras gemen-
famma tyngde-ounit faller, Låmpas dctta til det

ofvannåmda ron, lå tyckasde blifva til någon
del begripeliga. Om ogon, trfittade af gron

fyrkants betracktande, våndas på hvitt, mår-

kas ej de derifrån med de andra kommande

fvagare grona ftrålar, utan endafi; de 6frige
ihop, det år en fvag purpur. Når ogat af

en vifs fårg blifvit la mattadt, atdetejfkon-
jer fvagare ftrålar deraf, år det åfven natur-

ligtvis fordefs nårmafte likar kånlloloft, 1 lyn-
nerhet om de enligt fin natur åro fvagare, åa

de forrå. Således, når blå fyrkant blifvit å-

Ikådad, kan hela fh anfes fom borttagen,
och då befinnes vårkan af de ofriga falla for-

nåmligafi: på brandgult, dock endafi: 5 gr.
från rodt. Vid ti ! fålliga fårgens utftakande for

rod 4:kant kan låkert f af purpurfårgen åfven

borttagas, och då faller hufvudvårkan på det

grona, 4 gr, från det blå. At tydeligalt kun-

na finna tilfålliga fårgorne bora de vårkeliga
vid klar dag betracktas genom glas-pnlma och

égonen fedan våndas på en hvit vågg, ty

då Ikonjes i ordning; blått fallande i grontj
blått, lom nåftan går i violet; blått, dragan-
de 1 purpur; purpur; rodt; guldgult, dock

blekt; och anteiigén gulgronf. Efter den til-

forene gifna regel finnas åfven lått foråndrin-

garne, fora yppa fig, om botien hvaruppå 4-
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kanten lågges, eller planum man HH vån-

der ogonen på, åger annan farg, Vridas ogo-
den lå under ålkådandet, at bilden intager
lårlkilta Hallen på ogne-nåten, biir fedan den

inbillada dubbe!, eller annorlunda olik origi-
naler, hvilket alt foljer af de anforda grun-
der och flammer ofverens med årfarenheten.

Skiljes det blåa från prilmatilka fårgorne,
gor de ofrigas bianning hogguit, hvaraf for-

llås, hvarfore Solen ej lynes hvit, men hår-

eæol kan goras en fvår invåndning, nåmli-

gen, at då åfven månan och Hjernerne borde

vifa fig gula: denna år fvår at håfva, Til åf-

ventyrs beror fkilnadenderuppå, atomdagen
åro ogonen få rnattade

,
at luftens blå farg in-

gen raårkelig kånning upvåcker, hvaremor den

nattetid båtte Ikonjes tiiiika med de 6 ofriga.
Vi få flrax fé, at Jåran om tilfålliga fargoråf-
ven uplyfer andra phenomener, ehuru denån-

nu år langt ifrån at vara tilråckeligen usredd

m). Hår inblanda fig vårkningar, fom tii-

iika fynas hårrora deraf, at en ifark kan 11a kan

fortfåttas, åfven ledan intet objeft mera vår-

kar derpå. Sådana tyrkas de flåekar och rin-

gar vara, lom efter loiens ålkådande vid up

in) Hr. C. Scherffer

har i en i~6j utgijven
nfhandling fntt detta dm-

lte i mycken dager. Han

har Idtit måla figurer
med tilfålliga fårgor ,

bvilka bajva et hefymer-

ligt och fråmmande an-

leende, men fedan de tra-

vlt och lånere blifvit he-

tvacktnde, på bvit vdgg

omfidervija famma fkap-

i under med fina vattet

Ifårgor,
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eller nedgSendet, vimla for ogonen, åfven

då de tilflutas n). Defle torde doch til en del

kunna råknas for hårftammande af famma or-

faker, fomde tilfållige, ty ehuru ogonen tiiflu-

tas kommer dock ofra genom ogonlockenfå
irsycken dager, fom från en hvit vågg.

i2o. De tacke och mångfargade bågar 5

fom under rågnvåder ofta inftålla fig, draga
en fynnerlig upmårkfatnhet. Defle Rågn-hågnr
vita (]g, då åfkådaren har rågnet framfor dg
och jolfken emot ryggen. Låt ogat vara i

o f fig. 5 ), abc och dej två rågndroppar s

hvilka kunna anfes fom ftillaflående, ty ehu-

ru de verkeligen beftåndigt omfa rum
,

få

komma dock i hvart ogonblick andra uti dc-

ras flållen. Solens afflånd från jorden år få

ffort, at dels til ofs kommande flrålar i dec

n armafle åro parallele. Låt Sa vara några få-

dana, fom ingå uti droppan, brytas ifrån fin

våg til b, hvaråft en de! fludfa til c, famt

der utgå åter paraliele i luften, fkilde i får-

gor. Om då Sa och Oc utdragoe gora SgO
vid pafs 42 gr. 2 min. komma roda ftrålar til

ogat, fom mårker denna fårg vid c
,

men år

vinkeln 40 gr. 16 min. fåfom dl)0, fynespur-
pur vid /

,
och de andra millanvarande fårgor,

når vinklarne efter bryteligheten åro paflads
i'inellan de 2 anforda. Många flere flrålaranfalla
på famma droppar, men antingen gå de ut på
frånvånda fidan, eller ock om de reflecteras

utgå de icke parallelt, famt blifvaderigenom

n) Se Hr, Æpini ron i A£l. Petrop. 1164.,
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oformogne, at i ogat vårka mårkelig kånfel.

De, fom från rågnet komma parallele, kailas

derfore kraftige, ty genom dem biir ogat får-

gorne varfe: huru de bora anftlla, fom iko*

la bh.fva fådane, vifar Geometrien. Om nu

7 droppar dållas få ofver hvarandra, af hvar-

dera gifver en af hufvudfårgorna, och de vi i-

das uri cirklar omkring en genom ogat med

foldrålarna parallelt dragen axel, få Ikulleder-

igenom upkomna 7 fårgade ringar, om hvar-

dera fårgade fin våg, hvilka tiihopa i bredd

intaga x gr. 45 min. Det år klart, atområgn*

droppar finnas alledådes, der vågarna dryka
fram, måde ock en bage vifa fig, fom har

ytterd en rod rand och de ofriga i ordning,
men felas någordå des rågn, lå blifver bagen
der afbruten. Fårgorne gå inpå hvarandra i

foljd af folens diameter.

Ucom denna forda bagen fynes ibland

en annan omkring ftmma medelpunfl, hvars

fårgor åro gemenligen fvagare och altid i

omvand ordning, nemligen ofverd purpur

och innerd rodt. Defs upkomd fkiher der*

derutinnan från den forras, at drålarna måde

2 ganger dudfa, vid i och £, innan de utgå.
År vinkeln SmO lika med 54. gr. 9 min. vi-

fts vid m purpur, och vid n rodr, om vin-

kein SnO år 50 gr. 59 min. Biedden af den-

na bage går ti! 3 gr. g min.

Då himmelen varit naycket mork på den

fidan ragnet fallit, har jag er nar ganger (edt

en tredje bage, dock var han ganflci Tvag
och knappad lynlig. Fårgornas ordning år
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ud denna lika, fom uti den forfla, men for-

fvagas ånnu mer genom 3 återkaftningar, in-

nan de komma til ogaf,

Låt som vara parallel med folflrålarna,
få år det klart, at rågnbågarna på denna h-

nea hafva fin medelpundt, hvaraf vidare fol-

jer, at då vinkeln mor, eller folens hogd 6f-

ver horizonten, biir o, kan halfva rågnbågen
fynas, och i fali ålkådaren flår på en hogd,
få at han kan fe 42 gr.

under hr, fkulle han

få betrackta en hd rågnbåge o). Menfåfnart

folen kommer hoger ån42 gr. kan ingen rågn-

båge af forfla flaget mer lynas. Hårutafkan

fl.itas hvad tider om året eller dagen, fom

rågnbågar åro raojlige. I Upfala kan ej f6r-

fla bågen fynas middagstiden ifrån fimet af

April ti! framuti Auguftus, utan endafl mar-

gen och afton, o. f V.

Kmedan diametern af hvart flags rågnbå-

ge altid innefactas under iika fynvinkel,få åc

detklart, at man fer honora flåndigf lika flor,

man må flvtra fis; til eller ifrån honom, ehu-
J cD

c

'

ru han vårkeligan år mindre, ju narmare rå-

;gnet år. mi hvilket han formeras. Af denna

igrund år begripligf, hvarfore den tyckes gå
undan for dem, fom fara ernot honom, och

;efterfolja dem, fora taga kofan ifrån honom.

c) Grefve Fr. Picus

ftf Mirandalti fåg nå/ian

'en hel bage under en re-

fa til Florents. Magiri
PhyfioL Feripath. 293.

Cardanus har fedt en dy-
lik. Ibland vifa Jig rdgn-
hågar ftrax efter folens

nedgang ,
hvilka hbjft fig

altJom bon går djupare.



Hvar åfkådare fer en fårfkild båge. Ibland å»

ro de helt når, hvilket kan fkonjas af krop«

par bakom, fom fynas fårgade. Jag har ledt

en några »oo fteg ifrån mig.
cJ O o

Sådant år der vanliga forhollandet, men

underftundorn upkomma af nlfålliga orfaker

falfka bågar, (omantingen fkåra de råtta, el-

ler inftåilå fig innom dem. Det forrå kan

bånda af återkaflande vatten, dl fl å'iar kun-

na komma til rågner, iikfom från en fol un-

der (ynkretfen p). Det fenare har man gjorde

lig mycket befvår at fårklara sf flrå’ar
,

forn

fpridas ifrån hufvudknippan q), men de åro ej

annat ån tilfålliga fårgor af de flarkaftei bågen.
Sådana hollas for fallfynte, men kunnaa'nd les,
då någorlunda tydeliga rågnbågar vifa fig, alle-

naft man ålkådar dem flint några minuter, och

fedan vånder ogonen innom dem, då cron-

aktiga och purpurréda bågar ofta i flere 01 d-

ningar der upkomma.
Ibland fynas bågar emot månan, men de

åro akid ganfka fvage r ).

Man masker flika åfven utl dagg s) och

p) Sådana finnas an- j
inår l-te af A, Celfius,

V. Ac. H. rjq.2; Fden-

ne, Fbil. Tr 166 ; Hal-

ley, Pl.nl. Tv. n. qzo;

Senguerd, Pbyf \ Outhi

ér, Foy. m. fl.

q) Langwith, Pem

berton, Bilfinger, m. fl.

r) Adfloreles nåmncr

2. Verdries har fedt en
,

Weidier en

s) Pardies fan en up~

nedvånd på en daggig

ang. jfonrn. des Sc. tom
.

u; Langwith en hyper*
bnhfk. Fini. Ir. air, FF

p. 2.
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rirafråfl i)
,

hvilkas fkapnad kan vara rund,
elliptiik, paraboliik eller hyperbolilk, efter o-

gats hogd och anfallande firålars oiika lut-

ning emot (ynkretfen. Detta kan låtteli-

gen begripas, om man inbillar fig en vanlig
bage i luften, lom går genom nårmafle

pun-
gen af den lom ligger vagråtf, (amt vinkel«

rått emot linean, fom drages fran folen til

ogat. Når nu linier dragas från ogat genom

luftbågens omkrets, och fortlåccas til marken,
få utftaka de den liggande bågen. Se fig. 6 u ).

Befynnerliga bågar vifa fig i moln på hoga
berg ,

då de åro få når, at åfkådarens (kug-
ga

faller derpå. Omkring hufvudet gå flere

ringar, fårgade, fora forfla rågnbågen, eme-

dan de brytande och folftrålarne återkaflan-

de partiklar hafva oiika florlek, och fåledes
kunna bringa til ogat famma fårgor under o-

lika vinklar. Ytterfla ringen pi ågar vara Jjus
och dels fårgor ej kunna Ikonjas for himmel-

lens klarhet x).

t) Parent uti uptinad
rimfråft. ASI

.
Er. fuppi.

tom. IV,

u) Jag bar i V. Ac. H.

JIJ9 grfvit en utfhrlig
biftoria om rågnbagens
fårklaring

.
J &

x ) De Franfke Natur-

kunnige, Jnm findes til

• America jorjordens af-

mdtving, hafva hefkrifvii
et dylikt luftfken, fom vi-

fade Jig på herget Pam-

bamarca, der de vidfolens

upgang omgåfvos med tå-

ken, men dennn drejsi-

från dem och forbyttes ba-

ftigt ifå fina ångor ,
at dé

, knapt kundefynas. På ia

famnarsafftåndfick bvar•
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121, Kranfar kallar jag de ringar, fora

omgifva folen, månan eller ftorre fljernor y).
De åro ibland hvita, ibland fårgade, och på

åtfkilligt fått. Sådane fynas underftundom fle-

re, dock alla kring fåmma medeipundt eller

kropp ,
hvars rorelfer de folja. Tvådinean

år ofta 45 gr,, dock kan den vara annorlun-

da, ifiån 2 til mer år 90 gr. Inuti minfta

kran!én-cår et mørkt fait. Deras plana åro

vinkelråtfe emot den råra linien, fom dragis
från ogat fil den kropp de omgifva.
- ~

V

De forfkingras af våder och fynas icke

tillika på orter, iom hafva fiera mils afbind.

Deras tilhol! år foljakteligen icke hogt uppe

i luftkretfen.

Slika kranfar formeras omkring Ijus i bad-

flugor, når månan eller ftjernor fes
genom im-

migt glas, eller hvaråft en myckenbet ångor
flållas smelian ogat och Ijufet, fåledes år det

troligf, at de i luftkretfen på dyiikt fått up-

komma. Låt ogat vara i o (fig. 7) och en

hop parailela ftrålar falla från himmelfka krop-

dera derpå fe fin fkugga ,

och omkring defi hufiiud
2 eller lifliga kronor

,

jårgade
, fom innerfta '

ragnhågen ,
i horgan o ■

va/e, men fedan mer run j
de: den innerfta lyntes hel

och bollen. Utom alt gick

en ljus ring. Huar åfkå- j
dåre Jag endaft fin bild. j

limerfla hagens tvårlinen

var gemenUgen sf, den

2:as n
,

den g-s i~j gr. och

ringens (fy, dock ar det

i omfkifteligt och ihh/nd

annorlunda. På Htfkilliga
Pallen i molnet voto Hu-

gorm frufne
.

j y) "AKojv. PHnius och

Seneca kalia dem Corotia,

66 On"! Luft(leen.
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pen, omkring hvilken krans formeras, på dunft-

kulorna, fom flå imellan. Om nu antal»

ler på det fattet at efter 2 brytningar de ro-

da fbcålarna komma til o, och se, at de blå

taga vågen fo, få markes vid d rodt och

vid f blått, (amt om do och fo vridas^ om-

kring ao fem axeD upkomroer en fårgad

krans s). Biandas ftrålarna, fom komma från

c och e, kan rummet imellan dem biifva hvitt.

Det ar klart, at efter kulornas olika ftoriek

och hogd kunna kranfarnas tvårlinier och får-

por foråndras.

De kunna ock hårledå ifrån brytningar

uti runda hagel, (om hafva en genorrfldmig

yra
af vatten eller is. Om de år et fadant,

få komma inga ftrålarderifrån til o, nfanmor-

ka karnans tangenter brytas efter ei och fh
,

famt de fom anfalla långre från axeln
,

fdom

1 SY, ånnu ftarkare, ty den utgfrefter Der-

ifore, om oh drages parallelt med ei, fakun-

ma inga flrålar innom vinkeln soh ga igenom

de nåmda hagel och komma ti! ogaf. ( Hela

rummet innom vinkeln soh måfte f åledes fy-

nas morkt. Urom denna vinkel kunna en mSngd

ftrålar
,

brutne uti hagiens genomfkinliga fkor-

pa anlånda til ogat
och forroera Ijufa eHer får-

gade ringar. Tvårlineans olikher åger efter

denna fårklaring fin grund uti forhallandet

imellan hela haglets och ogenomfkinliga kar«

nans diametrar. Når det år» fora 1000 tii

Muffcheubroek
,

"Coursde PhyJiquef.24.jl;
famt Newtons optik.



12, blifver Kranfens tvårlinea igr.; men 120,

om det vore fom 1000 til 730, o.' f. v. Tom

genom utråkning kan finnas a).

Sådana hagel, forn hår til fordras, beråt-

tas vårkeligen ibland vara fundna i luften, och

torde ån de, (fom icke behdfva vara ftorre

ån rof fron,) ån tjenliga dunfter voila Kranfars

upkomft, hvilka underrtundora genora ovan-

lig fkapnad eller andra tilfålligheter kunna nå-

cot foråndra det befkrifna forhollandet £)•

122. Fader-Jolnr och Våder-månar c) kal-

ias de bilder af fol eller måna, Tom i fyn-
nerhet hort: och vår plågainftåila rtg, under-

ftundom ånda til 6på en gång. Defittavan-

ligen uti vågråtta merendels Ijufa ringar. Sjelf-

va bilderna likna hufvudkroppen, åro dock

gemenligen oredige, med ftjertar begåfvade,
och altid fvagare uti Uren. Ibland vifa de får-

gor. Underftundom fynas flere horizontela

bågar ofver den, fom går genom folen,hvil-

ka tangera hvardera någon af de tillika fyn-

liga kranfarne. De fenare hafva réda fårgen
innerft och blått ytterft, famt de dem tange-

rande bågar tvårtom d). Vådret år vid fli-

ka tilfållen ftilla och luften icke fullkomligen
klar. Kranfar vifa fig altid tillika, Des-

ia luftfken vara ibland hela 4 timmar, ja i

a) Hugenios de Co
-

rovis & Parbeliis.

h) Newton/*^ engang

omkring månan en elhp-

tifk Krans,

c)Parhelii
,
Parafelena,

d) Sådana fyntesi Upfala
ir63 d. j Mart. Se Hr.

Pr tf. Mallets hefkrifn. i

y
.
Aq

,
Handl. 1763,

68 Om Luftfken.
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America fkola de vara fedde flere dagar, i-

från Solens upgång til defs nedergång e). Of-

ta mactas de och likforn forfvinna, men lif-

vas åtlkilliga gånger up igen: de fkingras af

blåft, och fynas icke på afiågfna orter tillika.-
- j { Q

V,

Underftundom nedfalla is-nåiar, fomhaf-

va ogenomfkilig axel. Antagas defla genom

fmåltning eller annorledes vid åndan åga en

vattendroppa eller annan tyngd, (om boller

dem uprått i luften, få låta de fiefta omftån-

digheter forklara fig derutaf. Låt ogat vara

i o ( fig. 8)
,

folen is
,

famt a och faf de nåm-

da is nålar. Strålen sf kaftas til ogat, forn

ifrån en cylindrifk fpegel, foljakteligen til af-

ftånd från lynkretfen lika med råtta folen.

Af många fådana upkoramer den Ijula rin-

gen. Strålar so komma efter brytning utf

nålens genomfkinliga yta til o, och foreftål-

la en falfk 10l vid b. En fådan, men fva-

gare,
kunde alftras vid d genom ftrålar sno,

fom efter 2 brytningar och 1 återkaftning i

n framkomma, från horizontela nålar. Stjer-

tarna kunna vara foljder af fvagare brytnin-
gar uti några nålar, omkring de kraftiga-i
fte. Flera kraftiga nålar ofyer hvarandra, o-,

ka bildernas antal.

Den anforda forklaring beftyrkes myckef,
om det år fant, fora foregifves at vårkeli-

gen, under det våderfolar fomligftådes vift

lig, flika isnålar nedfallit: merendels årodock

nedfalne oålar befundne aldeles genomfkinli.

c) Fhil, Tr. n.
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ge, och afven .fådana kunna 3; lad komma

jarama vårknmgar. Storfta fvårigheten år hu-

ra de lå lange kunna lodrått uopebollas i

luften. Kranfarne åro forur forklarade, men

hår fSrekomma många nya omftåndigheter.
De horizonteie bågar, fora tangera dem, tyc-

kas ådagalågga, at dunfternas partiklar ofvan-

til måtte vara kulrige, kanlke fphæroid'lke,
hvars axlar hollas lodrått eller ej mycket lu-

tande. Fårgorne vi fa ock, at de af fåtnma

flags refradion hårftamma. Der horizontela

ringen fkåres af kranfarne blir er forokat fken,

fom tyckes vara egenteliga upknmften for de

falfka bilder, ehuru fkårande kranlar ej altid

fkonjas. Ibland åro phenomerne fa forvir-

rade, at de ej af hittiis antagna grunder kun-

na utredas f). Sådanas noggranna obferve-

rande bor derfore aldrig forfutnmas.

f ) Hit hor ijynnerhet
foras hvad fom 777/ d. 1 j
Apr. middagstiden fyntes\
vid hjre UUeryds kyrka 4

mil norr om Carlftad ,j
bvarofver ritning och he- \
fkrifning hlifvit mig til-

fånd af Hr. Sven Kihl-

»m an. Utom den horizon ■

tela firingen ,
och en nbi-

got mer ån halfkrans af
/f gr. diameter

, vifadefig
under folen en på horizon-

ten fående fårgad half

. cirkel med convexiteten

j vand åt folen, 12 gr. bog :

|på bh ger om folen var

\eu fårgad låg hage
iaf 120 gr., åfven med

I krakningen vånd etnot fo-

(len: på vanfter var en dy-

! Hk: mittemot folen fkars

flora Udringen af 2 dg in-

hordes tangerande Ijufa
cirklar

,

hvardera af 30

gr. diameter
,

hågges me-

delpuncler vor o i firin-

gen: en ftor 1jus hage giek



Några gånger fynas kors, eller lodråtta

och vågråtta armar gå ofvtr (olen eller må-

nan g). De vågråtta torde upkomma genom

brytning ut i lodråtta, och de lodråtta genom
brytning uti horizontela nålar h).

En falfk opgående fol, mittemot den råe-

ta nedgående, (om någon gang blifvit iakt-

fagenz>, harformodeligcn varic våderfol. Ibland

åro 3 (biar fedde, då en fal(k
fangerat den (an-

na bfver, och en under, hvilka ordenteiigen
den ena e(ter den andra gingo ned k). Om-

kring månan (ynas ibland dylika ringar och

bilder, men gemenligen ganfka fvaga /).
C-J v /

Når folen betåckes af moln
,

(om icke

bånga tilfamman, må kas ofta åtlkilliga ftnm-

rnor, hvilka gå ihop ernot folen, Torn då (å-

1 ft å.nkranfens ofreoch fkar

1folringen. Luften var dun-

-1 kel
,

men det pyntes fbrfi
: -efterdi, Våderleken ån-

'drades ej ,
utan vintern

fortfor. De fågos ock 6 -

; 7 mil i NIVhårifrån.
g ) J. A. Schmidius

har hefkrifvit et kors of.

ver månan
, Ajven He-

ve lius. Få ohfervatori -

wn i Paris anmårktes

et flikt 1677 d. 17. Maj,

Formode/igen har det
, i

fom Conftantinus M.

fåg bfver folen år 312

varit fådant.
h) Hugenios, a. ft.

i ) Hevelius fag en

fådan 1661 i Sept. lir.

Bouguevfåg den 13Apr.

1736 en faffk fol gå ned

(irax efter den råtta.

k) Malezieu fag dem

1722, Hift. de r Ac. des

Sc. 1722.

1) Plinius H. N. L 11.

c. 32. Af de vackrafte
,

fom bring månan blffvit
fedde ,

dro de fom fyntes

iJdl ■
d. zo Odi. Se Pbil.

Tr. n. 489*
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ges draga vatten. Orfaken år, atf olftrålarna,
dom trånga fram imellan raolnen, sa och ses

(fig. 9) gora de i vågen fimmande dunker

fynliga,på famma fått, lom når Ijus endaft

faller genom et hal in uti et rum. Ehuru de

åro mak parallels, få tyckas de dock gå i-

hop, emedan hi från o fynes fforre ån eg.

Om imellan molnen c och d faller rågn kun-

na kråiarna uti dropparna fkiljas i fårgor,
hvaraf då llrimmoma fynas fågrade.

Under flrång torka updnfvas åfven en

mångd torra partiklar, hvilka i Jungt våder

formera likfom en rok, men dock fålian

hinna éfver några famnar hogt m), Denna

kallas Sol- eller Landt-rok.

124. At i et ognablek forfåttas från klar

dag uti fullt morker, och tvårtom, fkulle

medféra mångfaidiga olågenheter: Skaparens
vishet har friat ofs ifrån dem alla. Så fnart

folen går nedom fynkreden flufas dagen på
en ort, men derfore ophorer icke ftrax ak

]jus, utan luftkrecfen beholler et fvagt Ilten,
fom fmåningom och ånteligen aldeles forfvin-

ner, Detta kalias fkymning. Låt hfre (fig. 10)
foreftålla fynkretfen férorteno och hfreb det

;%) /7JJ- å. 14. Odi.

éhferverte Hr. Lambert

under ftark S en fådan

folrok vid Coira
, (hvil-

ken ock vijade i hela li-

ftra Sipeiz ocb Tyr oIn, )

at nårgranlunde berg ej

kunde tydeliten fyrjas. E-

mot afton foll rågn,
bvar-

af upjarnlades i et medel-

i måttigt karl och fattefig

på briten en finger hogt

flam,
efter nagot ftiua•

ftasnde. Adia Udv, vol. 3,

72
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Idotartiga ftycket af luftkretfen, fom ligger
derofver. Når nu folen s kommit få langt
nedom hg, at grs blifver lika med horizon-

tal-refracfion, då forloras forft defs åfyn, ty
ftrålarna från s hafva alt hittis

genom bryt-

ning kunnat komma til o, men fedan icke.

Slik ijufets afvåg gor, at då folens ofre brådd

vårkeligen år 5 horizonten kan dock hela fo-

len fynas. For Paris behofver hon 3 min,

at flyttas 30 gradminuter, eller fin hela diame-

ter, fåledes biir dagen der af denna orfak 6

min. långre, ån utora den famm 3. Under

fjelfva polen fynes folen 36 timmar långre

hårigenom ,
ån annars fkulle hånda. Strålar

kunna ej eller uplyfa hela ofver horizonten

varande delen af luftkretfen
,

hvilket ouply-
fla ftycke alt tiltager, ju mer folen fånker fig,
få at når ftrålarna tangera ij, år endaft cadr

ijuft, och hela fl<ymningen férfvinner ånteli-

gen når tangenten fkridit til r, i fail ftrålac

allenaft efter en återkaftning kunna mårkas,
men om de ånnu efter 2 ftudfningar nog

kraftigt vårka på våra ogon, få kan då ale

ånda til a vara Ijuft, o, f v.

Det ofverfta af (kymningen eller uplyfta
fegmentet (tiger (åledes up ifrån h

,
hojer fig

tils den gådt forbi zenith, och (édan åter ned-

(tiger. Denna flyttning (ker uti en fnåck- li-

nea
, ty folenljåndrar jåmnt vertical och (kym-

ningens hogfta år altid med henne uti en och

iamma. Skyraningen (latas, då folen kommit

omtrent ig gr. under (ynkret(en. Hårtil fo-

dras minfta tiden under linien, emedan (olen
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der går vinkelrått
up och ned, famt den ma-

fia under poierna, der hennes dageliga ro-

relfe år nåflan parallel med horizonten n).

Under poierna åro foljakteligen icke mer ån

c fkymningar om året, en for folens ankomft

och en efter defs bortgang, men hvardera va-

rar ofver en månad. f Upfala infalier korta-

fte Ikymningen i flutet af Febr. och borjan

af O..lober, då den endafl varar omtrent 2

tira. 15 min,, men från flutet af April til bor-

jan af Aug. råcker den hela natten.

Gryning kailas Ikymningen ,
forn kom-

mer fore dagen, och rorholler (ig aldeles lika

roed hvad a nlort år
,

dock uti omvånd ord-

ning ; men den gulhet eller klara rådnad,
fom vi (ar fig vid horizonten der, fom fo-

len efter en Jiten (fund upgår, far egenteli-

gen r.amn at mårgon-rådnad. Luften år me-

rendels tjock vid horizonten
,

hvadan endafl

de flarkare fårgor formå, ac trånga fig ige-
nom.

13 ) ■ Efter -
eller Mot - fkymtiing år et da-

gelige luft
- fken

,

fom altid foijer fkymnin-

gen åt, ehuru det icke forr, ån i vå a tider

blifvit anmårkt, ja få kånna det vådæ'igen
ånnu. At bårom få begrep bebofver man en-

daft uti klart våder vånd-a
ryggen emot fo-

len några minuter efter defs nedergåog, då

man vid horizonten blifver var fe et lågt.blå-
aktigt och på purpur

ftåtande fegment, med

77) Jag bar nti F. Ac.\

H. i~]6o gifvit utfhrhg \
i bifforia om fltymtiw mna

j och deras jbrklaring.
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en derofver fående rodaktig bage. Aro om-

ftndigbeterna mycket gynnaVide kan msn i-

niellan fegmentet och bågen urfkilja en hvu

bch gul rand, men fårgornas fvagbet och o-

jåmnhet gora
dem merendels dmårkehga.

Eiterfkymningen ftiger fmåningqro ,

alt Tom

folen finker Tig. Omfidcr ftannar fegmentet
och bor ja r blifva gtått, men bågen år un-

derftundom ånnu mårkelig vid zenith o).
c n £ /...

Eiterfkymningen ankommer nåftan på fam-

ma fatt
,

fom rågn - bågen, endaft med den

fkilnad, at hår (ker brytning cch ftudsr-ing
i luften. Da ftrålen sl. (%. 10.) ingår uti luft-

kretfen fkiljes han i fårgor. De roda ftråiar-

na foras minft af vågen och komma ti! m,

hvarifrån de återkaftas, men de blå fånka ug

djupare och komma ånda til n. Man kan hår

råkna rodt, brandgult och gult hihopa fåfom

nårmafl lika, och på fanama få« flå i hop de

4 oft iga.

FJERDE CAPITLET,

Om Luft -
eldar.

126. Utom de nåmda luft teken finnas

andra och forfårligare
,

emedan de ofta aflad-

komma myckcn (kada. I luftkretfen farolas

en flor hop eldflngda åmnen, fåfom efien-

tiela oljors finafte del, fpintus reétor,anrån-

o) Hr. Mairan arden

tørfie
, fom redigt befkrif-

vit detta lujtfken. Proj.'

Cramer i Geneve har

ock obferveradt det fam-
! ma.



delig luft,m. m. Det bor icke forefalla underligt,
at af delle lom updigit, eller blifvit aldrade,
åfven fådana forekomma, hvilkas blanning up-
våcker hetta och underftundom brifter ut i fuli

iåga. Konften kan ju utråtta fådant, hvad bor

då icke våntas utaf Naturen? Men i fynnerhet
finnes Eleßrifka kraften ofta vara med i fpelet.
Huruledes denna famlas i luftkretfen år en

fvårare fråga. At luften genom inbordes gnid-
ning med egna partiklar eller en del dunder,

kan blifva eiektriik, fynes ej olikt, Juftdrom-

mar och allehanda roreifer torde ock under-

ftundom upvåcka lysnader och upblånkningar;
men at hårigenom famlas någon dark kraft

år mindre troligt. Hårvid måde iika mån-

ga partiklar blifva jakade och nekade, hvilka

uti en dik blanning fnart utdåcka hvarandras

vårkfamhet. Likare år, at luften genom nå*

gon vils upvårmning, hopdragning eller ut-

vidgning kan blifva elektrifk. I Frankrike

finnes luften dageiigen eleklrifk uti tort vå-

der fommartidcn, men dels kraft bdrjar vid

foi-upgången och dutas enj timroa efter ned-

gangen p). Vintern vifar der fålian några

prof af Elektricitet, til åfventyrs efter luften

ej hittiis med nog fullkomliga vårktyg blif-

vit underfokt. I Irland åger den under kal-

la årstiden nådan jåmnt jakad Elektricitet,

dock få fvag, at den endad genom repul-
don réjes. Under frod eller dimma år den

til visfl afdånd från hus, tråd, m. m. ganfka
c

p) Mazeas
y

Pkil. Jr. qjs.
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mårkelig, åfven i dugg-rågn, men mycket
Tvagare, ja fpor deraf kunna ock underftun-

dom fkonjas i lugnt mulit våder, Håremoc

kan den under varma årstiden fållan uptåc-
:kas, om icke vid dimma i aftonfvalka, eller

nattetid
,

men ganfka (Vag, dock jakad. En

,vifs tunheti dirnman vifar/lorfla kraften, forn

lanlenligen forfvagas, då dunfterna falla tåta-

re ihop, i fali icke de til prot nytjade kork-

ikulor hånga mycket bogt. Ofta luckta dim-

:mor, fom gnidit glas y), Mon då koiden

'upvåcker jakad eledricitet och vårman nekad?

.Mon hos Antipoderne kraften år flridig, raot

Iden, fom hos o(s vifar fig? Bågge flagen kun-

ina framlkaffas i Turmalin, endaft genom om-

byte uti omgifvande medels temperatur, och

i åtlkilliga kådor genom fmåltning. Kanfke

'vifTa berg och orter på jordklotet åga Tur-

imalinfk natur, eller genom fvafvel, fom af

lunderjordifk vårraa blifvit (målt, vinna e!e-

drifk kraft, farat dermed fmitta ofveriiggan-
Ide luft och dunder.

Men vare fig hum det vil med fSetef,

ihvarigenom denna kraft upkommer, det år

åtminftone visft, at luften och derud firaman«

Ide moln ofta åro fulle af Ele&ricitet. Man

kan ju draga den ned, lamla den, och der-

med anftålla hvad prof, fom behagas?

127•
Lycktguhbar kalias fmå oftadiga lå-

gor, fom några fot från marken fara hit och

dit, då det efter folens nedgang blifvit morkt.

#) Fhil. 7r. vol, 62
} rpz.



- Ibland tyckas de flåckna, formodeligen bort-

fkymde af bulkar och tråd, men åter*flrax

uptåndas på andra ftållen. Skapnad och ftcr*

lek (kola vara forånderlige. De ånrånda ic-

ke, roen beråttas gifva en fvafvelaktig luckt.

I nordliga lander åro de mer -(ållfynte
och foregifvas i fynnerhet vifa fig vinterti-

den på morafiga hallen. Uti Spanien ,
Italien’

och andra heta orter åro de nog alirnånne,

belynnerligen emot hoflen, och flockna icke

af rågn eller våder. Kring Bologna vifa de

fig mycket anfenliga,af flera fots långd, alla

årstider, men fornåraligaft under ftark kold
,

då joFden. af fno år betåckt. Pcå kyrkogårdar,
i kårr, m. rn. Ikola de finnas

yrnnigaft. Det år befyonerligt, at qhrtru myc-

ket delfa lågor omtalas
, åga vi ånpu

ingen fullkomlig belkrifning ora dem. Wet

foregifves val, at en blifvit nedflagen, fona

liknat något fegt och flipprigt åmne,-mcd fvar-

ta prickar r) ; men detta ron behofver bekråf-

telfe. Vidlkeppellen anfer deila lågor'roed (å-

r] Rob. Fiudd. herdt-

tas hafvn eftsvjagnt och

nedflagit en lyckt^uhhe ,

då amnet funnits likt

grodram. Se Dechalesi

Mund. math. tom. IV. I

Derham gick fackta in-

fil en
,

Jom på 6 til 9

fots nfftånd tyrktes hop

pa omkring en rutnande

tiftel. Då ban ville komma

nårmare flyttade Jyckt-

gubben jig. Se. fhil. Tr,

n. 411. Et Jlikt ir rhloft
fkali hafva farit en bel i-

-1alien(k milfore en refande

och lyft ftarkarån hans

fackla. Hannov, Phys,

Dogm. lom. 11. J. 233'.
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dan hogacktning, at få åfkådare våga nalkas

och underfoka dem x). Andre forfumma un-

derflundom yppade tilfållen, och på fådant

fåte blifver man lange nog uti okunnighet.
° ‘■'e J ■

Man vet, at rutnade vaxter och djur i-

bland gifva flcen ifrån lig t). Monne flika

dunder, hoppackade af nattkdlden alftra lyckt-

gubbar? Några mil från Grenoble tråfFas på
vitrande (Idter en hit och dit

t
farande låga ,

fona ibland forfvinner om fomrnaren och til-

tager oas vinteren. Slika iåcta iågor finnas vid

Pietfa mala, et (lalle på Apennin litet nårnia-

re til Bologna, an til Florens, ej langt (råa

en by af (amma namn. Utbrottet (ker på en

fiåck af 10-12 fot i diameter, mittpå flutnin-

gen at et berg, och år (om det ofriga af lo-

(a denar ofverholjd, hvilka trafa med fyror
och luckta fvatvel då de gnidas ihop. Hår

(ynes ingen fpricka, dock vifa fig iågor af

vid pafs fots diameter och hogd, (iorre och

s) De bollas af alltno-

gen for elaka andar,fom

fara omkring at narra

folk af vågen ,
ja nagre

Naturkunnigejafom Car-

danus ocb Sennertus,
tanka foga bdtre. At de
colja en flyende ocb und-

\å en efterjagande ,
kan

mnda derigenom, at man

har efter dg eller floter
or Jig luften. Om det

<ore fant
,
at de vid fvdr-

jande fly, ocb nalkns un-

der hedjande ,fkulle utan

tvifvel ndgon naturlig
omftdndighet hårtil bidra-

ga, men Joken behqfver

bekrdftelje ,
innan forkla•

i ring dr nådig *

i t) Saltfjb fifk
,

oxkntt,

kalfkott
, fogelkått, ug-

gie ved
,

m. m. lyJer nj en

flycktig våtjka. Se Kl

\Ac. H. qdi.
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mindre, ibland lå ftarka, at nårgrånfandé berg
deraf uplyfas,i lynnerhet nattetid och vid rågn-
våder. Kaftas vatten på gniftrar det och lå-

gan uphorer f6r foret ognabiek, menquick-
nar åter ftrax. Somligftådes lloknar, då jor-
den ftarkt Ikrapas, annorftådes uplifvas eld»

Sålian kan blåft llåcka lågan, men om lå ban-

der, tåndes den åter af minfta flamrna. Tråd

tåndes af dem, men marken fkal! ej vara lyn-
nerligen het, der de brinna. Grås och orter

våxa omkring. På flera ftållen i nejden fiadra

dylika lågor och utbrifter ej långt hårifrån på
en ång en kali kålla,-lom tyckes koka', och

éfver hvilken en antåndelig luft ftår x)<
I Råttvik, ftrax vid Boda by, lågs vid

berget en lyleld nattetid i många år. Den-

na gaf anledning, at der gråfva, då ef-

ter 1 famns los jord fants kalkberg ,
hvaruti et

bål gick ned, i bårjan af arms tjocklek och le-

dan få vidt, at en karl kunde komma igenom.
Svafvelkis och bergolja funnos i en fido gang

och mycket kis på botten. Efter denna opning
vifte lig ingen lyfna mer; den kalias hår Os-

mund och tros vara en drake y).
Af hvad anfort år finnes nog tydeligt,

at delle lågor, Tom på viftaftållen utbryta,ej
annat åro, anen lå kallad antåndeligluft, lorni

dels genom underjordilk dd, dels genom vit-

x) De la Lande Foy.
tom

. ti. Jdmfor Mem. de

V Ac, de Paris 16yp och

qod, |

y) En Malmletare O-

lofLarslon and dite den*

na grdfning. Se V
. Ac.

Handl, q4O,
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ring tilkommer z). At de kringfarande lyckt«
gubbar åro af famraa flag, kan ej ånnu med

iåkerhet påftås, men troligt år, at de Ijus ai-

rnogen talar om och ler brinna om hoftaft-

nar aldeles hora hit.

Håftar, hundar, kattor, ja villa månni-

Ikor kunna blifva få ele&rifke, at de gifvagni*
ftror oeh fken ifrån fig, då de gnidas eller

komma uti någon rorelfe a). Troligen kan

marken lomljgftådes vid villa tilfåjlen eleftri-

leras, och uti lådant tiiftånd vore det icke un-

derligt, om den gifver Iken ifrån fig. Kan-

Ike at ofta mårker, åikådarens råddhoga oeh

egen rorelfe utråcta
, at man tycker en ftilla-

ftående låga omfa rum ? Sjelfva luften kan vi-*

la irrblåfs, då hon på naget fått blifvit eie-
»ftrilk h). Sålunda åro formodeligen deraffle-;
fa Ilag af olika orfaker alftrade.

Brånnande lyektgubbar
,

lom amåndf ho*
halmtak, ja hus, Ikoia fordom fannits i'fylk-
land c). Sådane omtalas i forrå xoo-taiet ut!

Frankrike, famt uti nårvarande i Italien och
Holffein d). De belkrifvas runde, eller co-

bilke, til utleende, ån Hore fom månari, ån

a) §• 7/.

a) §. 21 j.

1) Då Hr. Hartøan

efterfleratimmars eletir i-

ferande bafligt qick medet

Ijus uti famma rum Jag
kan en titen låga efter

fig, fom aterflocknade, då
ban ftannade

,
at betrak-

ta den.

c) Tacitus, Ann. Li

XII.

d)Kraft, Phyficatonti
11U



fmå fom lampor; fomlige ftillafiående, andre

rorlige med mindre eller ftorre fart, dock

aldrig haftigare, ån en fpringande roånnifka.
cd cj i r —o

——

128- Ofta fynas på klara aftnar och nåt-

ter fmå fallande lyfnader, fom likna och kai-

las Stjernfall e), De vifa Hg icke vid raulit

våder, gora ej eller något buller, hvadan de

tyckas vara ofver molnen. Underftundom

låmnas en Ijus ftråcka efter dem, der de fa-

rit frarru Man har inga påliteliga underråttel-

fer, at de blifvit fundne på marken/), kan

fåledes icke med vifshet fagas, om hår faller

något åmne, fom under vågen antåndes, el*

ler någon eldtångd dunftfamhng , antingenge-
nom gåsning eller Elektricitet råkar i brand

farat efter fin ftållning afbrinner, då det fer

ut, fom en eldig kropp vore i rérelfe. Tro-

ligen hånda bågge delarna. Ibland vifa de fig
ock om dagen, men det Ir bogft fåilfynt g).

e ) Cicero kallar det

TrajeSiioftella, Epicurus
trodde,at vårke ligenftjer-
nor fhUo af hitnmelen.

f) Efter EJudds och

Brufiæi beråttelfer fkall
deras åmne liknagrodråm
{Gaflendi Phyf. * andre

påfiå dock
,

at den fund-

na materien ej annat va

rit
,
ån fogel-tråck Mer-

retti Pinax). Hr. Becca

ria beråttar om et ftjern-

fali, Jom kovwiit åt det

fiålle
,

der ban med några
vanner fatt en afton: det

flocknade inemot demgnen
en otydelig lyfnnd vifade
fig i ognableket derefter

på jålfliapets anleten och

hånder
, på marken bred*

i vid dem
, ja på vatnet

,

ifom i en tragård bredvid

i nyttjades at fuckta jor-
den med.

g) Gaflendus bar en
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Flygande Drakar
,

Facklor
,

vi[fa eldfken, ra-

vn. torde ofta endaft i anfeende til ftorlek och

fkapnad fkslja ifrån ftjernfall. Ibland corde

fådana blånkningår vara electrifka, och up-
komma, då luften under rorelfer fammangni-
des. Underftundom vet man visft, atdeic-

ke åro meteorilke, utan fororfakas af lyfande
inlecfer, lom flyga boptals om nåtterna. Hår

hånder, åfven lom vid andra tilfållen, at

vårkningar af firoma flag ofta få olika naran,

efter ålkådarens infikt och mbilning, eller nå-

gon tilfållig forandring uti omftåndigheterna,
och tvårtom blifva underftundom de urgifne
for famma art, lom til fin natur och belkaf-

fenhet åro vida fkilde bJ. ■ «.

129. Åfkan år den forfårligafle af alla

lufteldar. Den antånder, forflorer, flodar el-

ler dodar, innom få ognableck. Atdefsvårk-

ningar hårrora af eledfrifk kraft år nu mera

ingen gifsning, ucan en afgjord fak, ty man

kan draga denna eld ifrån åfk-molnen och

dermed anflåila alla forfok, fom vifas med til-

hjelp af cn glaskula. , • •

Jag har på annat flåile budit til, at ut-

forligen forkiara och utreda detta fafeliga luft-,

teckens natur i): hår tillåter ej rummet, at

anféra mera, ån det hufvodfakeligafte. Vilkil-

gang Jedt det ; dfven Bar-

nier, då han var i Sto-

ra Mogol.

h) Jamfår Jlutet af

i ' Tal om Afke -fka-
dot s fbrekoinmande ,

hol-,

lit får K. V. Acad. J,

Stockholm 1764 3d. 2J

Maj.



ja 3 omftåndigheter vid delsutbrott, och af

dem fkali nu hvardera fårfkik berracktas.

Et åfk - moln år ej annat, åa en l'tarkc

eleclrilerad dunftfamling. Defta hafva vanli-

gen den undre fidan jåran och parallel med

jordytan, men den ofra kulrig och hvålfd.

Om et dylikt kommer få når intil et torn,

hus, eller annat moln, Tom åger ingen eller

ftridig ele ftricitet, at en gnifta kan utbrifta,
då tildrager ftg hvad man kaliar åfe flag. Vi vil-

je forft uppeholla ofs vid fjelfva fkenet, fom

fadt namn af blixt eller Ijungeld, Dettavilkr

fig, antingen, fom en haftig upblånkning, u-

tan at man marker något roer, eller ock fy-
nes tilhka en myckenhet eldftrålar bojde uti

rnångfaldiga krokar. Låt a och e vara två

moln, af hvilka b år eleefrifet och kommer lå

når intil a, at imellan dem en gnifta kan ut-

brifta, få ofvergår en del af denna kraft uti

A, fom der utcielas, men hela defs kropp år

en faraiing af dunfter, hvilka åga oiika fin-

het och afftånd, elektriciteten måfte fåledes

hoppa ifrån det ena ftållet til det andra, hvar-

igenom vågen blifver fynlig. Den måfte ock

innom et loft moln gå uti många krokar, ty
båfta ledningen foljes altid, ehuru lang den

må vara. Likaledes fynas ftrålar uti b efter

den ftråt, fom tilforflen feer. Sjelfva gniftan
imellan a och e, eller c och o, går gemen-

ligen rått fram, men, då myckenhet ångor
åro omkring, kaftas åtfeilliga ftdoftrålar uti

allehanda krokar. be och af kunna bhfva o»

fynlige;, då de gå djupt in uti ftora moln,el-
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ler ock da andra moln bortlkymraa dem. Jag
har vid blixtringar åtlkiiliga ganger tydeligen
fedt ftrålar, forn mott hvarandra, antingea
från 2 moln, eller et molnoch jorden, ja då

man bara fer reflexion, Ikonjes nåftan altid en

dubbel upblånkning. Befinnas eillika, at både

jakade och nekade fpetlar blåfa, utdiifva ro-

ken af påftruken phosphorus, m. m. få biir

nog troligt, at de ftridige eleåriciteternebag-
ge beftå i ofverflod af fårlkilte åmnen, lom

ftarkt attrahera och faturera hvarandra. Det

få kallada nekada år dock mindre' lyfande,
hvarutaf hånder, at ehuru vid ålkfljg två

ftrommar raotas, biir merendds en daft den

jakade lyniig. Hårutaf forftås, at ålkan tyc-
kes flå upfåre, om jorden år jakad och mol-

net nekat, och tvårtom.

Vid hvar eleftrilk gnifta (ker en fmåll,
och annat år ej eller ålk-dundref, ehuru Iju-
det tyckes hår mångdublas, dels af ftumma å-

terlkall från molnoch andra åranen, dels ock

deraf, at då ijungelden gor lång våg, hinna

de fvångningar han forft upvåcker i luften ej
altid få fort til orat, fom de flfta, eller tvårt-

om, efter kolans olikhet k). Derfore hores

gemenligen enenda fraåll, når flaget fker helt

når, men annars bulrar det hela 30 til 40 fec.

I dalar imeJlan hoga berg åro knallarna for-

fårlige. Ljufet går vid pals 966900 ganger
fortåre ån Ijudet, derfore år gemenligen nå-

gon tids-Ikiinad imellan blixt och dunder,

k) Beccaria
,

Lettere del Eletricifma.
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hvaraf någorlunda kan flutas om farans aflag"
fenhet,afvikande dier annalkande. Gårdrojs-
målet til 15 fec.eller iminut, låårdet Ijun-

gande molnets afflånd vid pafs - mil; men

ju nårmare de foija på hvarandra, defs mer

år olyckaat befaca.

Én åfke-knall låter vål ganfka forfkråc-

kelig, dock lårer han i flg fjelft vara anfen-

ligt fvagare, ån canon-fkott. Når man kan

råkna 30
fec. imellan biixt och dunder, det

år, på 1 mils afflånd, få år Ijudet mycket fragt,
då likval canon-fkott kunna héras 15 mil.

I farnma ogonblick, fom blixten fynes
fker flaget, få at bullret bebådar ingen mer

fara behofva frucktas, om icke af et nytt flag.
Efter omffåndigheter utbryter ålkan uti olika

voldfamheter. Då flag (ker imellan c moln

år foljden allenafl et håftigare rågn af dunfler-

nas fkakning. Tråd klyfvas , fpjelkas eller af*

fkalas alt efte‘r kraftens ftyrka och aflednin-

gens godhet. Ågg blifva likfom hårdkok.

te. Der våtfkor råkas våndas de ofta på

et ogonblick i ångor och utofva forfårligic
vold. Alleflådes hvarafl afledning felas der

bryter åfk-eldenut, antånder, om åmnena lått

fatra eld, genorabårar, riftar, kaftar omkull,

forkolar, fvårtar och calcinerer eller fmåltec

metaller, gor ibland jårn magnetilkt, men for-

horer åfven eller omvånder magneter. Djur

dåna, blifva blinde eller dofve, fvedas, brån-

nas eller aldeles flås ibjål, ofta utan all fyn-

lig åkomma. Underftundorn kroflas benen j

ibland rifvas klåderna uti 1000de bitar, m. m.

lom åger lin grund uti ledningens befkaflen-
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het, medfoljande orkaner, kraftens (lyrka ,
ko-

la och hadjghet. Ibland tånder et (lag och

et annnt (låcker
,

hvilket kan (ke antingen ge-

nom qvåfning eller utblåsning. Afbruten led-

ning gor underdundora, at å(kan tånder på
hera ftållen tillika, om eldfångda åmnen lig-
ga i vågen, der hon nodgas utbryta. Ibland

befynnerliga vårkningar år, at den kan fmel-

ta en vårj klinga och pånningar, ntan at fve-

da bal ja eller pung, Detta plågar få naran

af kali fmeltning, men bor ej fårftås efter

orden, Tunna kanter (melta ofta i dylika
håndelfer, men af hetta, hvilken dock i og-
nablek forlorss, emedan det fmelta år klent

och hånger vid langt ftorre kalia ma(for. At

fa går til finnes, om en eleftrifk laddning få-

res igenom en raetall-tråd med vidhångd tyngd
på åndan och åger nåflan (tyrka at fmelta, ty
då utdrages tråden en dycke och blifver iångre.

Åfkans våg år ofta rått befynneriig, och

ehuru den fåkert råttar fig efter båfla lednin-

gen, få år det gemenligen (vårt at firma igån
den famma. Utom åmnenas olika (kicklig-
het, at leda Elektricitet, (å forekomma hårfie-;

ra omdåndigheter, fom ånnu icke alla hun-

nit utredas. Storre mångd af dunder, drag,
luft-drommar, upvårmda lufc-drek, rn. m, å-

(ladkomma bequamligare fart for åfkan på ec

(lalle, an et annat. Håraf biir åtmindone be-

gripeligt, hvarfore den ofta (lår ned uti och

bredvid vatten, hvarfore den tager fig våg
genom (korftenar, hvarfore under åfkvåder

Ipjåll och fonder bora (tångas, o. (, v.
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Dunder kan horas utan blixt, når dennss

af tjockare moln bortfkymmes, och tvårtom

afftåndet vara fådant, at vål fkenet, men ej
dundrer hinner fram. Den få kallade Korn-

Ihxten år ej annat, ån Ijungeld från moln,
foro ftå invid horizonten. Den vifarfigvan-

ligen kring flutet af Auguffus, utan buller

och på klar himmel. Sedan jag forfta gangen
blef varfe denna kornblixtens upkomft, har

det hittiis aldrig flagit mig felt, at når den

blifvit fedd, åtrninffone från någonhogdup-
tåcka det tyfta ocia lungande molnet. Låt hr.

(fig. x2) vara horizonten och et Ijungande
rooln ffrax ofver R,famc defs hogd ar endaft

mil, fa blifvet dock or langt ofver 5 mil,
då likvål et åfkflag aldrig héres ofver 1

Det kan annars vål hånda, at et flikt rooln

ffår ffrax under fynkretfen, och at icke defs

mindre åcerfkenet biifver roårkeligt. Ibland

åndra eleélrifka rnoin fin laddning utan bådo

blixtrande oeh dunder. Man fer på afftånd

underflundom rågna ofver fkogar, famt der-

under ftycken ;-sf hufvudmolnet ianka fig ned

på trådtopparne, hvaråft en del férfvinna, en

del åter upfara igen juffc fora guldblad under

eleffnferad ledare. Sådane raoln plåga vara

flarkt nekade.

Thor-viggen ar en dickt. Då ålkan flår

ned i jorden och råkar fmåkeliga åmnen, i lyn-
nerbet rnetallilka, tå torde val någonting na-

fta ihop och gifva anledning ti! de naånga o-

fanningar, fona om fådana utgifvas, men u-

ti luften finnas hårtil inga (pår.



Molnen åro ån jakade och ån nekade,
flere oblervationer Ikola sfgflra hvilkas antal

år florft /). Somligftådes afkar det aldrig,
lom i Lima, annorftådes hvar dag fomi Qui-
to: efter medeltal hores ålkan om året 7 gan-

ger vid G. H. udden, 9 påMinorca, 10 i Pe-j

rersburg, 13 i Leiden, 15 i Tiibingen och Ut-

recht, o. f v. Vådret kommer gårna med et

Sfkmoln. Ibland nalkas de foril: och repellent
hvarandra (edan. Ålka utan moln har man,
åfven i aldre tider, trodt vara omojlig m) i

dock anforas af andra lådanaron, lom tyckes
vifa, at det ibland låter fig gora, På en Påf-

vens galler, fom låg vid on Procyta, Ikall å-

Ikan en klar middagsftund flagit ned och do-

dae tre man n), Dylika håndelfer beråttas af

flere o), dock torde de fortjåna ytterligare
granlkning. Jag har Ijelf fedt ålkan flå ned

på et kyrktorn utur en helt liten mointapp,
då himmelen for ofrigt var aldeles klar. De

lom ej lågo huru hår tilgick forundrade fig

/) Hr. Canton hari-

Iland rabiat 101 nekade

emot 83 jakade
,

famt

fran flutet af Jim. til

Jlutet af Aug. neka-

de emot 31 jakade.
tn) Arlfloteles, Lu-

eretius, Seneca,

72] B. Crelcentius le-

vdttar fighafvafedt den-

na handel fe
,

fom tildrog

fip i Sixti V tid.

o) Scheuchzer, Me-

teor. Jielv. part. 2
,

och

ibland de gamla\ Ho-

merus, Anaximander,

Xenophon, Virgiiius,
Ovidius, Cicero, PJi-

nius, m.fl.je Musfchen-

broeks Ind. Phyf och

mitt tal om åfke-fkadors

forekommafide
,
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ofver få ovanlig omftåndighet och vifste icke

af något moln. Så torde håndt på de anfor-

da ftålien, ty nog kan luften blifva eleftrifk,

mennåpligenårdenfkickelig, at utdela åfkflag.

Åfkan rånfar luften, fvalkar och utfprider
det for vaxter fruktfammafte rågn.

190. Telms-eldar
,

fordom Caflor och

Pollux kallade, åro ej annat, ån fådana lå-

gor ,
fom vid Eleftrifka forfok vifa Hg på fpit-

lår. Når åfk-moln komma i granfkap roed

torn p), fkepp q) ,
eller andra orter, hvaråfl

fpitfåde metaller finnas, få mårkas flike eld-

bufkar, fom i ftort åro aldeles det farama,

fom de eleftrifke i fmått r ). Man vet, at

de ibland fatt fig på krigshårars pikar och

lanfar x), ja at åfven under fnoglåpp på fing-

p) På klåck-tornet i

Plmzat i Auvergne\ på
S. Pebrs torn i Aord-

haufen; på et Jlått vid

Naumburg ,

och fler[lå-

des. Se mitt tal om å-

fkan
, fid. 66.

q) Riåd. de Forbin

harpå dem gifvit håfta

lefkrifning. Én natt 1696
bot ades han aj et gruf-
veligt moln

, fegien in-

drogos och ftrax infiålde

Jig åjver 30 Telms-eldar.

Én på fiormafien, i\ fot

låtig,. brummade
, [om i-

tandt jucktadt kmt, och

ftyttade jig på mafttop-

pen, få [nart banan bort-

togs. Sjojarande gijva
dem åfkiUige namn. En en-

da boils fordom for o •

lyckshud och ballades He-

lena, Se Piinii H. N. L.

11. c. si-

r) Den
,

Jom en gang

fedt eleEirifka eldhufkar
och Jåmnforer dem med

Forbins beråttelfe
,

kan

icke taga mifte om deras

natur.

Piinius, H. A[ L.
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rar, ridfpo, håftoronen, m, m. vifa dylika
lylnader t).

Ofca forblandas de med fådane, fom ic-

ke åro meteoriike. Lyfande krak, fom från

hafvet upkaflas: lyfande infeal-fvarmar: Sco-

lopendra phosphorea, fom man funnit utur

luften nedfalla på fkepp ofver 100 mil från

landet u ), och mera dylikt, hafver åtminfto-

ns i åldre tider icke blifvit fkilt ifrån Telms-

eldar, fom ock då endaft troddes finnas på fjon.

131. Eld' kulov åro ibland de befynner-
ligafte luft eldar. Deras hogd 6fver jordbry-
nen tyckes ibland vara anfenlig, ja underftun-

dom til ig mil x), tvårlinean flera tufende

Ifc.sy, Seneca,
L.I c. 1; Cæfar

3
Bell.Åfr.

c. 6; Livius L. 22 c. 1.

Fync. Moryfon, Itine-

rary.

t) Det båndefa l, Prof,
Forslkå! d. 22 Apr. 1759,

på Kungsången vid Up-

faln. Snoblandndt rågn
foll denna afton

,
då det

tor bfrigt var rått morkt,

Han beråttade migffelf
at ridfpb ,fingrar

, ja ån-

da intil banden i Kar-'

pufen lyjie. Det forfvan \
inemot dåden

,
men då

han red et Jlycke tilbn-

ka
3

borfade åter lyfnaj

derna vift Jig.

u) Hr. Braad har til

K. Vet. Ac. inlånmnt lå•

de ritning ocb beråttelCe

hårom.

x) Balbus fåg q19 en

i Bologna
,
hvars bogd ef-

terrokning åtminjionefåt
tes til 3 tyfka mil; uti

henne fyntes 4
hal

,
med

rok ocb lågor. Denlikna-

de ibland tånd camphert
och ly(le fom en upgående
fol. Connn. Bon, f 286.

Musfchenbroek fatter
dennas bogdimellem 16 ocb

20000 fot. Kirch Jag en

.i Leipfig 1686, fom åf-



iot y) och haftigheten foga mindre, ån jor-
dens årliga uci fin ban %). Dehafva gemen-

]igen fådant fken, at man nattetid dervid kan

låfa finalle ftyl, och likna runda brinnande

kroppar, fora kafta flammor och rok ifrån

fig genom åtlkilliga opningar. Ibland fynas
de ftå ftilla och forfvinna på famma ftålle,
andra åter åga en grufvelig fart, oftamed fpet-
figa och blekare fvanfar forfødde, fora åro

flere ganger långre, ån kulans diameter a).
En del ruila kring fin axel h).

ven anmårktes n tyfka
mil derifrån

,
och låledes

vnrit ungefårligen 6 t.

mil kog. Denna ftcd(lil-
la. *Eph. N. C. 16SS.

Halley beråknar deras

hogd omtrent tilso ång.
mil. PhiL Kr. n, 341.

Den fom 76"6 medfin fån-

derfpringning fbrfkråckte
hela Florens fattes i det

tninfia 2j t. mil. bog.

y) Kirch vår derar dia-

metern af den han fåg til

33jfot, menßzlhus fant
tvårhnean på 1719 års

éldkula 3360f0t. Synliga
(iorleken bfvergår ibland

folens och månans flera

ganger.

»jMontanarifåg 1676

d. 5/ Mart. i Bologna en

ftor lyfnad kommande bf-
ver Adrintifka h/ifvet

,

Jom fedan for bfver hela

Italien
>

160 it. mil i mi-

nuten. Dr. Pringle he-

fkrifver en
,

fom gådt so

ång. mil. på en fec. PhiL

Pr. Vol. L. uf.265. Den

Gaffendi fåg/fverfor be-

la horizonten
,

fom intog
åtminftone 20 It. mif på
so pulsjlag. Phyf

a) i~jip års eldkula ha-

de en /vans 7 ganger lån-

gre
ån kidans diameter

,

och ftarkfvafvellukt.
l) En fådan fågs 17jo

d. $ Fehr. i Breslau, och

gaf JmåU , fom då en Ca-

non aflnfas.
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Underftundom gifva de icke någotljude),
och corde de ty (la eldfken

,
fom ibland viia

fig under kalla årstiden på ganfka afiågfna or-

ter tillika, afven då himmeln år med mola

ofverdragen, hora hit. Jag har annorftåcles

befkrifvit en hop fådana, fom blefvo anmårk-

te 1760 d): dylike åro fedde fore jordbåfningar.
Vid andra tilfållen gora eldkulor åcfkilligt
buller och fpringa fonder med grufvelig knallA

Gernenligen férfvinna de innom få fe*

cunder, dock har man prof på fådana, fora

flera minuter varit fynlige f). Vid ftaden

c) 1717fågos flera eld-

kulord. 10 Aug. ,
i Bres-

lam, Schweidniz
, Glogau ,

j/duer
, Liejgniz, Voblnu

,

Brieg, i Ojver- Ungern ,

Lauzniz
,

Polen-, Preuffen
,

Curland
, Ryfilandoch fle- ■

■ra lander. De jyntes i

fallet fpringa fonder, dnck

utanhuller. De hade lån-

■ga jvanjar efter hvilka

: marktes Ijnft, fedan ku-

dornafloeknnt. Der as fken

. varganfka klart och vara-

de 16 fec. Många ftjern-
fnll marktes tillika. Bresl.

faml. 1717,
d) V. Ac. Handl, 1760.
/0/

~ ~ w

e) Den Jom fags 1676
i Mart, huilrade it hvor-

720 , fom flera canon-fhott,
men ofver Corfica, Jo7?t

vågnnr. Wh i fto nfåg en

17/g, hvilken gaf Ijud, /om-
en mångd raket er, Den

y

fomfnnwia år gick bfver

j Bolognaflraft medgrnfve-

i ligt g7iy. 2739 marktes i

72orra America et eldfken
,

fom foll i fran zenit tilvid

paf 30 grader ojver hori-

sonten
,

och efter 2 mini

hbrdes et ftnmtIjud
y

men

tillikapå orter
,

fom lig-
ga §0 mil åtfkilde. Idhil.

Tr.1764.fl / gg.

f ) qfg d. S Augufli
flod ojver fladen Coln et

eldfken w min,
,

fom fedan
fordelt es i en eldquaft. Hr,
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Santa Maria de la Parilla fes ofta flere på flam-,

raa natt g), men i allmånhet åro defle meteo-

rer fålllynte:
Det år obegripeligf, hum få mycketåm-

ne, (om deflå kroppartyckasåga, kunnat lam-

las lå hogt uppe i luftkretfen. Månge Na-

turkunnige hafva låledes gifvic det forlorat
s

at af jordilka dunfler forklara dem, Somlige
holla dem for fpridda partiklar uti flora verlds-

rymden 3
fom genom den allmånna drag-kraf-

ten någorflådes flockat fig, hvilka jorden un-

der fin våg råkar, innan de yunnit någonan-
fenlig haftighet emot folen/;). Andre tro dem

vara beflåndigt kringhvalfvande kroppar i),
andre comefer k), o, fl v.

Defle meteorer åro troligen af flere flag.
ånfkeligt vore, atnågon, fom fol), tråfFades

och blefve vederborligen underfokt /). Bul-

ler ocb Ijud gifver tilkånna, at de i det 6g-
nableket ej åro flere mil ofver jordytan,men
det hindrar ej, at de forut kunnat vara det.

De lågfta torde ibland vara flråckor af

eldfångc åmne
3

fom digit til vacker bogd.

der EleSir.Kraft mitLuft-
erfcbein. f 237.

g) Don Ulloa, Hift.

de V Ac. de Paris nu.

h) Halley, a. ft.
i) Pringle, a. ft.

k) Hartlæker, Cours

de FhyJ; ocb Gom. PbyJ.

Han boller annars Game-

terfor fo/fldckar
,

fom pe-

j2omfrdiarnas kraft bhf-
vit utknftade.i

l) M ufchenbroek nem-,

ner en
,

Jom 1753, fkali

bnfva fallit iet trdfk ocb

der Jlocknat.
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Om Lufoeldar. 95

eller utur Vulcaner blifvit updrifne, och gé*
hom gasning, blanning eller e!e£trifk eld fe-

dan antånde, då de antingen på famma ftålle

afbrinna, eller genom någon håftig, och vid

flika tilfållen icke ovanlig rorelfe i luftkret-

fen, hoptvingas och voldfamt kaftas uti nå-

gon vifs kofa. Det år dock fvårt, at begri-
pa

huru fådana fnedt fallande kroppar kunna

bibeholla fin haftighet, då en Canon kula,
fom utan tvifvel år mycket tåtate, for luftens

motfiånd icke år i fiånd at gå 2 mil.

Vi fkola ftrax få fe, at partiklar af fo-

lens luftkrets eller zodiacal-ljufet vårkeligen i-

bland måde falla emot jorden: at nordfken,
fom hårmed tyckas åganåra forvantfkap, juft
hafva fin underfta grans, der eldkulorsofver-

fia tyckes borja: at vid nordfken ofta et grof-
vare och morkt årane tillika år nårvarande:

monne då icke eldkulor och kanfke ftjernfall,
af det grofvare, flockada och antånda zodical

åmnet kunde upkomma? Det tyckes åtmin-

flone ej otroligare, ån andra hittiis upgifna
giffhingar m).

De eld-kulor, fom ibland medfolja åfka,
tyckas vara af annan befkafFenhet. På vida

Ocean fyntes 1748 utmed vattenytan en dy-
Jik komma til några mils afftånd emot et ån-

gelfkt fkepp, och hantfram, innan fegien kun-

de refvas, oacktad all fkyndfamhet anvåndes:
den upfieg då naftan lodrått och forfvan med

len knail, fom når 100 canoner tillika afloflas.

m) Hr, Mairans TraitéJur /’ Aurore horede.



utbredde en forfårlig fvafvellokt, brot ena

mallen, kaftade omkull 5 karlar och brån-

de en af dem. Detta hånde d, 4 Nov. och

liknar nårmaft en i Breslau 171 g anmårkC

låga, fom utfor utur en ftarkt upeldad baga-
re-ugn. då mer ved inlades: med forfårliga-
fte knall kullkaftade den 2 perfoner och ef-

ter flere voldfaraheter tog fonfiret med fig,
famt fkingrades i luften fom biixt och eldrågm

132, Nordfken år et befynnerligt luft-te-

ken, fom i fynnerhet inftålier fig ofver de

norra orters fynkretfar. Defs mångfaldiga for-

åndringars befkrifning och utredande fordra-

de en hel bok, hår kan fåledes nu icke rae«»

ra anféras, ån det aldra hufvudfakeligafteoch
defs vanligafte forhollande n).

Nåajra timmar efter folens nedergång,i-
bland forr, i fynnerhet om de fkola blifva

anfenliga ,
mårkes vid norra horizonten et

mcrktmoln, iform afcirkel-fegraent, omgifviÉ
nfed en Ijus kant eller bage (fig. 13), lom ofta

ftillaftående ffnåningom fértåres, men under-

ftundom med håftighet fkingras. Antingen

ftiger då bågen efter hånd ,få at man om-

fider får fe mer ån hålften af en Ijus ellips,
eller ock plågar hogden foga åndras, men ic-

ke defs mindre hela mafian råka uti ftark ro-

felfe. Något ftålle af bågen borjar likforri

n) Jag har under fle-'
rå år med nll majelig,
•upmdrkfamhet hetracktat

mrdfken ,
och flamlat oh-

fervationer ifrån mangå
orter

,
tjdnnnde til en tit-

forlig hiftoria om fteti a

luft■ teken.

96
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brinna och kaftalågor, hvilket fnart antåndec

det ofriga. Segmentet tyckcs rarana, genom

opningarna lyler och kaldas (frålar, tils det

omfider ofver alt kandes. Ifrån bagen up-

rela fig (frålar
,

lom gemeniigen deremot å-

ro lodråtte, af (forre eller mindre långd, Des-

utom les åtlk-illiga lysnader och irregulera ut~

ikott. Hinner nordlkenet fm fulla prakt, lå

mårkes kring zenkh, gemeniigen något åt

foder, ja ibland til hela 30 gr., likfbm en ros

eller krona, ifrån hvilken ftdnamor (fråcka

fig, ofta åt alia kanter och omtrent vinkel-

rått emot horizonten (rig. 14). Flera ganger
kan altihop fynas (lockna

,
men tandes’ å

nyo och varar (lundom tiis det genom dags-
Ijufet forfvinner. Fladringar, Ijuskaft, blix-

tringar, m. m, affaga doek omiider och låm-

na orediga fpår, hvilka Sfven på llutet ut-

piånas. Skenet år ofta fa ftarkt, fom månans.

Jagharobferverat mångfaldiganordlken, åfven
af de (forfra och håftigaffe, men aldrig mårkt

det minfta Ijud
,

ehuru noga jag hort deref-

ter. Det behofves, anaars nog acktlamhet,
at ej bedragas, ty man år mycket benågen,
at hårleda fufningar och fråmmande fod, fom

kunna komma til orat, från den rorelfe 6gaC
marker. Delle lylnader fynas aldrig då him-

meln år mulen, men val kan deras fken vid
fadant tilfålle trånga fig igenom och gora o-

vaniigt Ijuft. Nordlkenens åmne år
gemen-

digen få tunt, at (fjerner fynas detigenom.

Fårgornas klarhet och oælkiftning gora



af detta luft-teken det aldratåckafie fpeftakel o)»
Sjelfva fegmentet fynes i Upfala och långre i

foder ofta hel {vart och fiotande på vioiert;

men nårmare polen fer det gråaktigt ut, ja

ånnu långre i norr år det aldeles omåikeligt.
Bagen år hvit, ibland med brandgul kant,

men ffrålarna fkifta ofta flera fårgor. Rofen-

rodt, gult och celadons-gront åro de vanli-

gafte, hvilka åfven uti kronan vifa fig. Strim-

morna åro ibland Ijufa, ibland blod-roda, i-

bland blekare, och jag har åfven några gan-

ger fedt dem fvarta.

Underftundom finnas 2 concentrika ba-

gar, fålian 3. Ibland de’as de af fvarta rån-

der (fig, 15). Bågarnas hogffa punft ftår fål-

lan i n, utan gemenligen 10 til 12. gr. åt w.

På Gronland {kola nordlkenen ofta fynas
och måft åt s, men ja långre ifrån polen, defs

fållfyntare blifva de, och defs rnera naikas de

horizontens norra del. Anteligen kommer

man iå langt i s, at de icke vidare kånnas.

De åro fedde i Touloufe och Neapel, dock

fålian och låge,men aldrig nedom Lifabon,
få mycket man annu vet.

Vifla tider åro de ymnige, andra ater fåll-

fynte, ja ibland fdrfvinna under flera år, Be-

fynnerligt år ock det, at magnet - nålen un-

der ftora nordfken rubbas och kommer uti

rorelle p).

0 ) Se Oevr. de Mr,

Maupertuis, tom. 111. f.
ijj.

p) Uptackt af Herrar

Celfius oc/j Hiorter.

V% Ac. H.
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Efter folens nedgang kring flutet af Eebr.,
eller for upgången etnot borjan af OÆ., fy-
nes ibland en fpitfig fvag lylnad, fom gOr
med Ecliptica en vinkel af 7 f grader. I aa

ar (fundom gulaktig, och ån mer rod nårroare oo-

rizonten, fol jer (olen, och kan ej val les, ut-

om den tid, då foiens up-och nedgang gor
med faorizonten florda vinklarne, lamt !kv a-

ningarneåro (om kortalt. I Norra America (kali

den vara langt raera lynligy). Dera år eder

ali anledning (oiens atmofpher, (om
,

efter om-

rullning kring axeln (ker på 25 dygn
,

måde

åga dorda hogden ofvcr (olens æquator.

Genom tuber
,

och ibland med blotta ego.

nen, har fynts uti denna lyfnad hkfom ghm*
rande eller gniftrande. Låt s f fig. 16 ) va-

ra folen, zz defs luftkrets eller zodiacai-lju-

fet, 1 jorden. Nu år klart, at då vinkeln mb

gifves kan derutaf sz utråknas, (amt at når

den biifver
90 gr., måde zodiaeal - jjufet råc-

ka ånda til jordens ban och långre, emedan

den utan tvifvel icke (lufar, der han uphor er

at vara (yniig. Men obfervationer gifva vid

banden, at vinkeln mb icke allenad ibland hinr

ner til 90, utan til 95, xoo, ja roggr.,
hvår-

under zodical-Ijufet måde omgifva vår jord

på alla fidor. Utan at få ofverfvåraæa vår

planet, måde åndockparciklar af zodiacal-lja-

ifets åmne talla etnot jorden, ty låt s och i

q) Ellis, Saml. Neue

Reif. tom. 1. f. ijg. Jo-
hannes Dominions Cas-

fini tipt avktejor[i zndia-

cal -Ijujet d. /s Mart
.
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l7) befyda folen och j jorden, farne o

granfen, hvaråft en kropp drages lika myckeC
ernot s och 1, få finnas dylika flere jåmvikts

punåer, hvilka alia kunna ftållas på ytan af

et klot. Det år då klart, at icke allenaft ak

åmne inom klotet målte falla emot jorden,
utaa ock alla partiklar, fom få dragas af r

och s, at deras kofa ftryker inom det fam-

ma
,

och hvilka inneflutas af en conoidAGß,
fom har fin axel på sg forlångd. ig finnes

genom takning vid pas 27000 mil.

Jag har på snnat ftålle utforligen ådaga-

lagt, at nordfksnen ganfka fSllan hol!a fig ril

20 mils hogd, utan oftafl imeilan 50 ocb 90,

ja ibland til 150. Deras emotfoder jåmnt afta-

gande hogd otver horizonten; jåmnforelfe af

fanatidiga obhsrvationer på aflågfhe orter; be-

råkning anftåld ofver obier verade bagar, fora

noga ftådt i o och w, med mångfaldige fle-

re omftandigheter, åro hårtil pålitcliga vit-

nen r). Det år icke rnåjeligt, at dunfter från

jorden kunna ftiga få hogt, och ånnu min-

dre i fådan mångd, fom fodras til nordfken,

Ehuru de nu viltas i vår luftkrets, emedan

de finnas åtlyda och folja jordens rorelfer,

få måfte vi dock f’6ka for dem årane annor-

fiådes. Det år nodvåndigt, at anfenlig mångd
zodical-ftoft faller in uti vår luft-krets. Om

deffa, antingen fom urin-phosphorus kunna

lyfa, då de onagifvas af luft, eller under fal-

let blifva eleårifke, få måfte ungefårligen

r) V. Ac
.

H. q6f ocb 1-166.
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iamrna ' vårkniogar folfa
,

fbm årfarenbefen

gifver vid banden. Ucom fvarta fargen kun-

na vårkdigen al!a Notdfkeoens foråndringar
efteraoas medel ft elektricitet, uti luft-tomt rura.

Vårraans ikiljaktighet, och deraf til åfvencyrs
upkomne olika fcleifriciteter

,

kunde vara or-

faken
,

at dylike Hadringar fke ifrån n til

s, roen hvarfore de vi<a fig under form af

bågar j o och w, gemcnligen raed deciination

åt fénare våderifrecket, hvilket år deras for-

nårnfta fkapnad, corde ej få iåft kunna for-

klaras af en nedifrån famiad Elektricitet: an-

tages åter et nedfallande åmne, fom hårun-

der decfriferas, biifvadetta, och ofriga phe-
nomenerne deraf nodvåndiga foijder. Engang
har jag fedt en nordfkens båee ftå medena be-

net på et åfk-moln, fom vid horizonten gaf
tåta och tyfta få kallade kornblixtar ifrån fig

,

men vid upblånkningarne måcktes ej nngafle
ofverensftåmmande, få at fakert bågges gemen-

fkap var blott fynbar. Luftkretfen mårkes ej
mer elecfrifk, då nordfken fynas, ån annars, och

deras hogd kan nog tundra det, om de ock

i fielfva vårket hårrora af eleårifk eld. Detta
afftånd från jorden gor ock, at de med fore-

gående eller påfoljande våderlek icke vifå nå-

got fckert fammanhang. Jag har forgåfves i
flere år noga fpanat derefter.

Dc partiklar, fom faila uti vår lufckrets
ofver dagjåmning kretfen, kunna icke låtccii-

gcn trånga fig igenom, utan kafta* åt

na, ty ehuru luften år giefare under linien,
ån någon annan parallel, for exetnpel 6fver
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Paris om&ent til
Tf7 ,

få år dock fvångnings-1
kraften på forrå (tållet mer ån igo gånger

florre, an på det fenare. Således famlas åm-

net uri nngar kring poierna, fbm afvika mer

dier mindre, alt (om de bittida antåndas, och

innan de genom jordens dageliga omhvålf-

ning vunnit parallel llållning med dagjåm-
niosrs -kraften.

C'

De fvarta llrimmor na; bågarnas aflkår-

n'ng ibland genom morka ftråckor; fvarta fe-,

gméntet; rékigtåmne, lom underflundona vi-

J'ar fig, m. m. vi na om fallande parriklar,
fom icke (Irax antåndas eller biilva eleclrifke.

Sjelfva krorian år en oprifk vårkan, (omhår-

rorer denitaf. jas: bar ledt bågar, fom efter

band hbgt fiz, hvilka, då de omkring zenith

feommif nå v/s(l (lalle, opnar fig uti en kro-

na, fbm forlvunnit, då de fiyttat fig långre.
Det år naturhyr ar fcVklara fådant genom de

fallande part klirs kofa, ty lår ab, cd, ab, (fig.
ig) foreflå!la fa lande (loft, få (er Ogat i o

de ta åmne ylelafl efter cd, hvadan och der

foreftailes en krona. Af dy’k grund finnes,

k' T arfo rs i fegmentet detta åmne oantåndt kan

fes i Paris och icke på Gronland, nemligen e-

medan hvarfvet zd C fig- 19) fynes fnedare

långre ifrån polen. Faffc bd år for tant at ly-
nas, biir dock cd dels mårkligare, ju långre
at foder. Håraf blifva olike utfickter af fam-

roa luft-teken, då det år kring zenith eller når

vid horizonten, ganfka begripelige. Man fin-

ner åfven, at defie meteorers fullkomliga be-

fkrifning ej bor våntas från de orter enlafht.
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cer Nordfkenen måfiadels blofla krlngzenith:
denna flållning år nålian den mind fbrdelak-

nga, få mycket mer, fora luffen der ofra år

fuli af glimrande och forvillande fno-partik-
lar. Deretnot, når phenomenerne vifa fig ån

hogt, ån lågt, kan deras jåmnforelfe gifva
den fåkrafie underråttellen.

Då partiklarne komma i brand blitva de

formodeligen genomfkinlige och bryfa Jjufet

uti fårgor. Lyfnader, Ijuskaft, ftrålar, flad-

ringar ofver hela himmeln, m. m. kunna up-

komma, dels genom åmnets antåndning efter

de flråckor det finnes uti, dels genom åter-

kaftning från ånnu otånda partiklar.
Zodical - Ijufets långd ar foranderlig och

derutaf kunna nordfkenens återkomfier lått

forklaras. Man kan utan fvårighet inbiila fig,
at fådant emot jorden fallande doft torde rub-

ba magnet-åranets hvirfvel omkring vår pla-
net, och derigenom voila magnet-nålens for-

virringar. Med få ord: jag kånner icke nå-

gon omfiåndighet vid nordfkenen, fom icke

begripeligen af defTa grunder kan utredas.
Den fom har fig nordfkenens foråndrin-

gar bekante, finner någorlunda hvad de gam-
le ment med Brinnande himmel, Bjelkar,
Lampor, Facklor, Spjut, Brinnande ftrimmor.
Hoppande getfer, Svalj, Eld-tunnor, Eldiga
krigshårar, Brinnande hår, Cyprefs-tafter, Bio.,
dig himmel, m. m. s)* Efter folkflagens le“

s) Ardor cælt • Aoko'i’

AaAc)* Ai'xvoi* Bo Aid s ;

Pa/3J'oi; ‘A('ycJC<j’X«V//«»

r«; Pithyæ; Igneæ a-

des ; pogomæ; Cyparif-
fi<£; Sanguwea /pccies.



der, rådande tånkfått och belågenhet, hafvades-

fe luft-teken for inbilning och vidlkeppelfefo-
reffålt belt olika åmnen, ja det år nog tro**

ligt, at nordfken, fom for Grekerne forrno-

ddigen fynts ofver berget Olympus, gifvie
•anledning at tro, det Jupiter med de ofrige
Gudar der bodde, holl rådplågning, in. m.

Defle tåcke och haftige lyfnader hafva dragit
få myckee mer upmårkfamhet, fom de rnånga
år å rad aldeles forfvinna. Då de i norden

1716 bor jade vifa fig med fynnedig prakt,

fåg man
1 dem rått noga ftridande hårar och

blodiga flackcningar. De mårktes val då

och då forut, fom Runii fyn 1702 d. 31 Maj

ro. m. kan intyga, men voro dock mer lal-

fynte. De fingo formodeligen vid denna tid

mmn af Hiramelsteken, och troddes omojli-

gen hafva mindre at betyda, ån Cometer. Se-

dermera bar man blifvit van vid dem, dock

injaga de ånnu fårfkråekeife hos en del af den

mindre tånkande bopen. Andra folkfiag haf-

va i dem fedtidjur, fpoken, allehanda troli
3

o, C v.

FEMTE CAPITLET,

Om Blåsvader.

133* Når luft-kretfen på något Halle biif-

Ver tåtare," fpåiiftigare, tyngre,eller påannat
fatt utur jåmnvikt med granfkapet, få trånger
den rnåcktigare delen fig fram der minfta mot-

ftåndet år, och åftadkommer den rorelfe, fom

kallas våder eller Vind. Blåfl år en båfcigare
vind. Storm ånnu ftarkare och Orkan den aldra

yoldfararaafte.
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Vindarna Sro ganfka fkiijaktige. På fom-

liga orter Sro de beftåndige hela, året igenora

(generales, alifés). Annorftådes forandras de

villa tider, dock efter beftåndiga lagar (perio*
dici, motiones, roousfons), men på andra

ftållen ar iraellan dem ingen vifs ordning
ånnu funnen, titan en ouphorlig omvåxling
och olikhet.

Om denna rorelfe fker rått fram, fafom

från en puft, eller i form af vågor, fom på
hafvet, eller ock utbreder ftg från et ftålle åt

alla kanter, fåfom Ijudef, hafva frågor blif-

vit upkaftade. Vid jordytan, der flerehanda

hinder ligga i vågen, tyckes ingen fvi fvel va-

ra at den ju Acer efter omftåndigheterne, åa

på det forfta, ån på det andra och ån på det

tredje fattet, tnen hogre up gifva molnens

flyttningar anledning at tro den vara mera

jåmn, Hvad kofan betråffar, få år den ofta

horizontel, eller ej tnycket derifrån afvikan-

de, och i denna håndelfe, få vådren namn

efter våderftrecken, fom de blåfa ifrån ,* men

for ofrigt gifvas i luft-kretfen ftrorømar, hvil-

ka åro dels lodråtfe, dels fnede til aliehanda
olika gradtal. En uphettad, eller på annatfått

låttare blifven luft, flyter up,
hvarernot den

den kalia, eller af annan orfak tyngre, trånger
djupare ned, til defs jåmnvikt årbolles: det-

ta fkec der motftåndet år rrsinft och bårigenorn
upkotnma mångfaldiga olika luft -ftrottirosr,

Dylikt måfte afven Mnda, då luftkretfen med
dunfter åfverlaftas. 6gonfkenliga prof håraf
finnes ofta yid grufvor. Låt ab och cd (fig.

V



20 ) vara z fchakter, fom hafva gemenfkap
medelfl orten bc, få år klart, at om lom*

martiden, då ytre luften år varmare, an den

lom finnes i grufvan, må fle luftpelaren ab

råda på ce, och foljakteligen luften rufa in

vid A och ut vid d, men om vintern råder

ce och draget våndes om. Likafå hånder
,

om bf år en ftoll, Tamt ingen opning vid d.

Efter dyiika grunder kunna vådervåxlingar i

underjordifke arbeten anfkafFas.

134.
På flora hafvet imellan Tropici,

och några grader utom på bågge fidor, år

vinden jåmnt ofllig ,
fom norr om linien går

i. no, och foder om henne i so, mer eller

mindre, efter folens ftlilning, ty då hon vi-<

flas i norra teknen, drager vådret fig min-

dre i n på denna och mer i s på andra fi-

dan om linien, famt tvårtom, då hon uppe-

holler fig uti de lodra.

Den bellåndiga o ager hufvudfakeligen
fin grund uti den vårma folen meddelar vår

luftkrets, ty emedan hon flåndigt villas imel-

lan våndkretfarna, och dageligen gor en om-

gång ifrån o til w, fa upvårmes et luft-flreck

i denna kofa, dock flarkafl: under linien, der

hon 2 ganger om året år vid zenith, och der-

ifrån aldrig fkiljes ofver 23 f gr. Den var-

mare luften flyter då up och breder fig ut

på fidorna ofver nåflgrånfande luftpelare, hvil-

ka, dels genom fin tåthet, dels genom
tilok-

ning i tyngd af den éfver dem fig utbredan-

de luften
, trånga in på det upvårrada ftrec-

ket. Således, emedan luften foder om linien

106
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tillika ofvervåldigas ifrån o och s, ty åt w for-

fvagar (olen under fin framgång.roer och mer,

få måde hon efter mecanifka lagarna taga en

medel-kofa, nemligen i no. Det år klart, at

rryckningen från in biir något mindre, och den

från s dorre, ifrån vår-dag*(amningen til hod-

dagjåmningen, cch tvårtom under den ofri-

ga tiden t). DefTe 2 vindar
,

(om (nedt do-

ta an på hvarandra, gora nådan full oftan

under linien.

Defsutom torde ock en annan omftån-

dighet något hår bidraga. Vi hafva forut

fedt, at genom månans dragkraft åftadkora-

mes ebb och flod i hafvet. Luften måfte af

famma orfaker undergå dylika fkiften, ehuru

Barometern icke forråder dem. Men, fora

vatnet endaft uplyftas iof fot, få måfte luf-

tens flod blifva lång mindre, i mon efter gra-

vitas fpecifica
,

dock låt ofs antaga den til 50

fot, få blifver féråndringen innom dygnet
100, hvilket om alt vore af famma tåthet,
fora den luft vi andas, icke formådde hoja

quickfilfret en full linea. Iraedlertid måfte hår-

igenom upkomma en liten ftrom ifrån o til

w 11).

Bågge defta orfaker hafva fin ftorfta vår-

t ) Dr. Halley har

\forfi, ar 16$6■, utredt den-

'vn orfak til ftåndiga o-

fhin-vinden uti Phil. Tr.

•n. 183.

u) Hr. D’ Alembert

har under fokt detta dm-

ne. Se hans afh. om vå-

drem almama orfak
år 1347 belåntes aj Ber-

Unfka Vetenjkaps Aca-

demien.
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kan innm våndkretfarna och forlora flg al-

deles omtrent vid 30 gr;s afflånd från linien,

lordens omrullning kring fin axel hvarken

behofves, at forklara den beftåndiga o, ej el-

ler flåmma omftåndigheterne dermed ofver-

ens. Ocb hvarfore ikulle Luftkrctfen blifva

efter vid dageliga roreifen, då den noga fol-

jer med under den årliga S

Vore jordensyta jånan och homogen, antingen
torr eller med vatten éfvergutenrfkulle oltan

irnellan Tropici ftåndigt hårika på fåtc,fbm an-

fort år, men flere omflåndigheter lågga nu hin-

der 5 vågen. Hafvet år hår delt genom två'eller

tre flora landtungor och många oar, forn ta«

ga emot, refleclera och bibehoila vårman helt

oiika emot vatten, gora vådren morflånd,
famt gjfva demannan, och ibland aldeles ftri-

dig kofa. I beta climater år om fommarea

Sandet varmare, åo hafvet, men uti tempe-

rena tvårtoro. Land utfatt for folfken emot-

tager och quarholkr vårma, men tidfordras,
om den fkail tranga något djupt ned. Vatten

åter uphettas fenare, ty varma partikiar om-

blandas ouporligen med kallare, men det trån-

ger djupare ned och bibeholler dg långre.
Slåt yta refle&erar mer, ån fkroflig; klippor
och dunor roer,

ån lera; jåmn mark mer ån

bevuxen, o. f. v. Vi fkola derfore nårroare

ofvervåga hvad detta kan vårka på vindarne«

Uti Nigdtien år grunden fandig och de(s roe-

delvårma 6 i gr., i Senegal år luftens vårma

i fkugga 35, luftens temperatur på vågen från
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Senegal til Podor 46 och nattetid 32 x). Det

år fåledes ogonfkenligen nodvåndigr, at den

kailare luften ifrån hafvet måfte bar rufa til

och fororfaka kw, ifrån 6a Pairaa utmed ka-

rterne af Biledulgerid och Nigricien. Likale-

des år grunden i Guinea och Biafara mycket
fandig, uphettas rtarkc af folen och beholler

lange vårman, hvarmedelft luften utfpånnes,

uplimmar, utbreder fig, famt mårte vikafor

den kailare ifrån Æthiopifka hafvet. Hårige-
nom upkommer s ucmed kurterna af Caffern

och Angola, hvilken ja nlrmaré Biafara vri-

des dit och går i sw. Af famma orfak våndes

30 vid 15 mils afrtånd fran Gnineifka kuffen

is, och nårmare i sw. Msdelrt denna sw,

och den almånna oftliga utanfore, upkommer
imellan 4 och 10 gr. nordlig latitud, famt

dc meridianer
,

fom innefatta Grona Uddens

oar, en flags jåmnvikt, hvadan lugnochftor-
mar hår haftigt våxla om: den almånna oft-

liga, sw från Æthiopifka och nw från Akan-

tifka hafven f6ra hit moln, hvadan focfkråck«

ligt ålkande, famt forfårliga orkaner och flag-
rågn ofta hår vankas.

SS fnart man kommer nedom Canarier-

ne tråffas no
,

fom fållan går mer i n
,

men

ibland vrides mer i o. Ja nånmre America,
defs mer firma de, fom fegla til Caraxberne,
honom oftlig, underffundom fuil o och åf-

ven so
3

men merendels litet no. DelTa vin-

dar ftråcka fig långre ut vid Araericanfka,ån

x) Hen Adanfon, Voy, au Senegal.



de Africanfka ftrander, både norr och foder

om æquator, ja uphéra ej aldeles forr ån vid

40 gr. laf. i norra halfvan, dock forfvagas
de alt ifrån 90. Ifrån 4 gr. nordlig til ag

ludlig bredd blåfer altid so, fom ibland går
til full o. Utmed Africa vrides denna vind

roer i s och utmed America i o, det fenare

troligen deraf, at Bralilien år nog fandig.
For ofrigt kånnes alraånna vinden redan 15

mil från Africa eller oftligare kuffer, då den

ej mårkes inom 50 mils afftånd från Ame-

rica, i fodra halfvan gården dock ej få når til

Africa. Då folen viftas i fodra teknen århim-

roeln klar norr om Linien, roen mulen fo-

der om den famrna, och tvårtom, hvilket

kommer af den ftora mångd ångor, fom het-

tan updrifver, Från omtrent 30 til 28 gr.
latitud blåfer no och so måtligt, fedan med

Itor håftighet no och o til 14 eller 12, men

derifrån til Linien åro vådren fvagare och

ofladigare, ty o faller på fafla America, fora

bryter och forf vagar den, i det flålle at of-

vanfore den flipper fram imellan Antiller och

Caraiber in i Mexicanfka viken, men från 23

til 28 ftoter den på Florida, och ju mer en

vind hindras, defs fvagare biir den, Uti

Mexicanfka viken blåfer fogligt under vakra

årstiden, nedanora til Barlovcnto år mera

oftadigt.
Imellan 26 och 3*7 gr. fudlig bredd,från

Triftan d’ Acunha til G. H. udden, blåfer w

under Maj, Jun., Jul, och Auguftus, fom hår

åro vintermånader, men under våren i Dec.-

Jan. och Febr. åro vådren oftadige.
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Ud Indifka hafvet år so icke befiåndig
mer, ån imellan Madagafcar och Nya Hol-

land, det år från 10 gr.
til 30 fudlig bredd,

den nalkas dock vifia tider til o och åfven no.

Uti Stora eller få kallade Stilla hafvet hår-

fkar almånna oflliga vinden med meraftyrka,
emedan motflånden åro få och ringa. Från

Mars til Sept, år kring Linien himrneln klar,
famt vådren foglige, men i Jan. vankas{for-

mår. Sådana åro emot och nedom lodra tro-

picus dels almånnare och grufveligare, ju flor-

re latituden år
;

komma gemenligen från w,

fom biir håftigare och ojåmnare vid tidslan-

det. Formodeligen bryte« fhommen af An-

des och foijer dem åt. Emot Aricas vlk fiån

23 til 16 gr. infinner fig ofia lugn 2 3 dygn.
I Lima år nåffan beffåndig och foglig vind;
derifrån til Guayaquil blåfers,fom från Nov.

til Maj b!ir sw, men långre från landet hår-

fkar en fakta s. I Panamas vik iråfFas offa-

diga vader. Från 10 til 20 gr nordlig bredd

blåfer vid Mexicanlka ftranderne w, fedan

blifver n nog gånfe.
13). PajJ'ad-vindar, eller på Hollåndfka

Musfons, kalbs af fjofarandeflridiga våder, fora

råda villa tider om året. Dylika finnas ifyn-
nerhet uti Indifka hafvet. Imellan Madaga-
fcar och Africanfka kuflerna blåfer so ifråa

061. til Maj, och den ofriga tiden w, fom u-

ti fria hafvet nårmare limen går uti sw. l-

imellan Ajan, Arabien och Malabar, fåmt u-

iti Bengaiifka viken, ånda laedemot linien, rå-

Ider sw med håftighet, med fvarta fkyar,rågn



och ftorm ifrån Apr. til Odt; men de 6fH-

ga 6 månader år himmeln klar och en iindrig
no. Imellan Madagafcar, Java och Sunaatra,
ifrån 2 til 10 gr;s fudlig bredd, blåfer so un-

der Maj och ånda til Odt men reften af året

NW. Ifrån Sumatra langs efter Chinefilka ftran-

derna vankar nno under Odf. och foljande 6

månader, men ofriga delen af året ssw. Imel-

lan Java, Timor, Nya Holland och Nya Gui-

nea bytes vinden, det forrå halfva året til n

och nw, men ifrån April til so. Kring Japan
hårlkar w och år i fynnerhet forfårlig kring
flutet af Aug. Vid Brafiliens ftrander biåfer

ifrån April til Sept. sw, men fedan no. Från

Carthngena til Portobello biåfer no under en

del af*Nov. och foij. til mediet af Maj. Den-

na årstid bolles for fommar och rådande vå-

der kailas Bifes. Sedan vidtaga sw eller Van-

daveles, men utbreda lig hogft til 12 \ gr. lat.

Når paftad vindarna ombytas ftår luften fom-

ligftådes någon tid iikfom uti vilrådighet, hvarc

hon fkall vånda hg, hvarunder rågn, åfkaoch

ftormar gårna infinna fig, men på andra ftålien

forvandlas de i haft til ftridiga.
Sådana fkiften råkas på hsfvet, men åro

ej eller fållfynte på det torra, eburu ds ofta-

re ombytas. På Mahbar råder från Sept. til

April oftlig vind från midnatt til middag,
famt de andra 12 tim. en fvagare och våft-

lig. Siikt år ånnu mårkeligt 6eller 7 mil från

ftranderna. På kofterna at Nya Spanien och

Congo råda land vindar om natten, men hafs-

yindar om dagen. På Jamaica blåfer nattetid
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ifrån alla kanter. På Domingo upkomraer

gemenligen en oftlig vind från hafvet kl. x.

f. m, och en våftlig från landet borjar k. vi

eller vn, farne varar hela natten y). Åfven u-

tom Tropia markes dylikt på åtfkillige orter.

Vjd Bergen i Norrige bi'åfer gemenligen
fommartiden en måttelig w, sw eller nw i-

från middagen til cnidnatten, och fedan en

oftlig vsnd til några timmar fore middag z ).
I almånhet borjar hafsvinden (tropæus) kring
ix f. rn. forr eller fenare, i bérjan fogeligt,
men okas til middagen, då den år ftarkaft.

Etter kl. m borjar den lackta hg och ophorer
emot afton. Den mårkes forft når til vatten-

ytan, och faller fnedt på [banderne, men fe-

dan ru(ar hégre luften til och mer råttfram,

Defla vindar åro ftarkaft på uddar, fvagaft i

vikar, hårika rundt omkring oar och åro re-

gel bund na j klart våder. Landvindarne bor-

ja kring kl. vi e. m. och vara ti! vi eller vin

om margenen, På 6ar utfara de från raitteln

åt alla hdor, halfva milen ibland, och mer,

på hafvet, men underftundom binna de knapt
otom ftranderne: ju vidlyfngare de åro, defs

kortare beftånd hafva de. Ifrån uddar kora-

ner fvage, men från vikar ftarkare våder. Bå-

de hafboch land vindar åro fvagaft der något
almånt beftåndigt våder hårfkar.

I Grekland omtalte de gamle 2 reger ån-

de vindar: de forrå blåfteup kring kl. ix f.tn.

y) Buffon
,

a. ft. I, «) Pontoppidan.
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efter fbæmarfolftåndet frånN, och forde lval»

ka i rotmånaden under namn af Eteliæ; de

fenare voro rådande om vintern och balla-

des chelidonii eller Ornithiæ, och kommo

ifrån s, voro ganfea foglige och mindre lam-

manhångande.

Orlåken til alla de regelbundna nu be-

fkrifna foråndringar år ej låt.t,at utreda. Grun-

den, berg-ryggar, Ino, m. ra. gor utan tvif-

vel mycket til faken. Hvaråft luften upvår-
mes och ofvervåldigas från någon kant, få

upkorama troiigen 2 ftridiga flrommar, en

upofver af den varraareoch lig utbredande luf-

ten
,

och en under af den intrångande. A-

rabien
,
Perlien, Indien, ra. ra. upvårmas ftrångt

ifrån April til Sept., fåledes intrånger fig en

ffridig sw under den allmånna no, men of«

riga tiden går no under, hvilken genom ky-
la ifrån fno-betåckta bergen inuti landet blif-

ver raåcktigare a\ Déttå utreder någorlun-
da pallad.vindarna, men det år Ivårt, at for-

klara hvarfore icke lådane af famraa orlaker

alftras i Æthiopifka hafvet vid lika bredd, och

annorftådes? Enlkilta orternas orallåndigheter
raåfte hårtil vara vollande.

Foråndringarna vid Americanlka kuflerna

tyckas deraf upkorama, at landet nedom Bra-

filien mycket affluttar emor w, hvadan s,

fom i April blåfer på æthiopifka hafvet, rå-

kar de hoga Brafiliens Brander och af dem

tvingas i sw. Men når folen i Sept. kora-

a) Halley, Tbil. Tr, olr. Fol, 11, f. J4O.
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mer mitt éfver Brafilien framtrånger Hg mack-

tigare luft ifrån landets norra del, hvaraf no

upkommer.
Land-och hafsvindars tåflan åga grund u-

ti landtluftens olika upvårmning och afkyi-
ning emotden, fom ftårofver harvet, på fåttj
fom tiiforne år forkiaradt. Etefiæ och Che-

lidonii torde åga fin upkomlt af rnofmslrning,
dels på de nordliga och dels på månebergen.

13 6. Ojiadiga vader råda på Itorre delen

af jordklotet. Val kunna villa vindar på en

ort vara ymnigare, ån andra, men derfore

infinna de fig icke på villa tider och utibe-

flå ndig ordning. Således blåler n 7 månader

af året uti Hudions vik och Davisfund, i

Norrige, 5 i Canada, 41 Nya Ånglaod, o. f.

v. h). Sarnma vind år ock i At.lantifka haf-

vet imellan 60 och 30 gr. latitud, nog gång-
fe från 03. til och med Jan. Ifrån 30 til 28

grader hitom Linien år w rått almån, hva-

dan de, fom fegla til Europa från Nya Spa-
nien

,
folja kulterne til Havana och derifrån

vinna w, fom forer dem til Azorerne. Li-

kaledes de, fom vil ja ifrån Philippinerne el-

ler China sil America, gå forft i n inemot

Japan, vinna w, fom der hårfkar i Jun., Jul.
och Aug,, fegla under famma parallel til Ca-

lifornien, och fedan folja kufterna til Acapul-

co. På många llållen åro villa våder rådande

lunder fårfkilta tider, ehuru de jult ej infinna

fig altid i famma ordning och på ftadgade da-

h) Phil. Tr. n. 465.



gar c). IlUtrecht år om året medebtalet af

dagar for n 42, Nw 33, w 77, swjg, s 33,

so 26, o 53 och no 43, enligt 29 års obfer-

vationer d): i Åbo for n och nno 41, no

och ono 79, o och oso 57, so och sso 67,

s och ssw 63, sw och wsw 104, woch wnw

70, nv/ och nnw 64, lugn 7 och full ftorca

10 dagar, efter 12 års obfervationer £): iTu-

bingen for n 20, nw ii, w6i,sw 36,s ir,

so 6, o 60 och no 15, enligt 9 års observatio-

ner f), o. Cv. I fynnerhet tråffas få oftadiga
våder på det torra, Emot norra polen tyckes
N vilja råda och kring den fodra s. Vindar-

na åro for ofrigt på en gång ganfka fkiljakti-

ge på orter, fom ligga til något anfenligare
afftånd från hvarandra, få framt icke något
håftigare våder långe holleruti, då de kunna

ftryka ofver hela Frankrike och Ångland, m.

m, tillika. Annars kan det vara ftorra vid

Irland och lugnt i Holland, o. f. v. Vådren

brytas af fkogar, berg och allehanda mot-

ftånd; vinna olika ftyrka genom kyla,vårma,
trångfel, utrymme, f ucktighet, m. m. efter grun-

dens och omftåndigheternas befkafFenhet,

De beftåndiga vådren blåfa gemenligen
jåmnt och hinna napligen någorftådes 12 fot

på en fec.; men de oftadiga farahåftigare fram.

Når de gå til 70 fot på fecunden, ellery mil

c \ Plinius befkrifver

fioga vadrens ordning och

tid i Itulien. Se H, N.

libr, 11. c.

d) Mufchenbroek.

e ) Proj. Leche V.

Ac
.

H. iqdz.

f) Krafft,
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j timman, få Sro de grufvelige, uprycka (ko-

gar,
(amt afnryta tjocka och fafta kroppar,

ja det år nåftan otroligt, at de kunna på 1

lec. genomfara inemot 20 mil, (om dock (kali

vara utront g). De hefte åro mycket fog-
ligare. De medeknåttige gå 1 f mil i tim-

maa,men (bmlige binna icke forbi enridande.

De fria vådren komma med ojåmnhet.
An lackta de af likfom at hvila (ig, ån fram-

rufar en håftig puft. Sådant tyckes hårrora af

luftvågorna, hvilka hafva (ina millanrum, af-

ven fom i vatten. Når vådret hårroreraf frås-

rsingar måfte ock de ej (ke aldeles jåmnt.

Vådren åro gemeniigen ftarkaft något ifrån

jorden, der inga hinder forlvaga dem, och

af famma grund håftigare på hafvet, ån på

land, måcktigare på (låtten ån i (kog. Man

har mångfaldiga exempel på forunderliga vold*

famheter, fom våder utofva. 1749 d. 8 Aug.
kullkaftades i Sleben 17 quarnar, men i Lei-

den var då lugnt. 1680 fordes ej långt från

Warlchau et helt kyrktorn med klockor och alt

tilbehor på et aflågfet hus. Samma år d. 7

Jun. kaftade en oikan i Frankrike ofver ånda

g) Man'ottefantbåf-
tigafie våder gå 32 fr.fot

på 1 fec. *
men Derham

engång66 e.fot.på Jam-
matid,hvoraf en ftenjiod

br'ots,fom var 12}ot bog,

f bredocb 2 tjock. En an-

: nan gang var baftigheten

81 fot på Jecmden. Hr.
Krafft bar dock funnit

d. 24. Mart, et vå-

der
,

fom pd 1 fec, gick
Mjifo Rb. fot

,
och

d. 10 Sept. et
, fom på like.

tid gick 123, Se Coix
.

Fet, vol. XIII.
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åffldlliga flott och kyrkor, forde et helt kyrk-
torn ioo fteg, upryckte flora tråd, m. m. 176S
d. 13 Aug. torflordes på Dominique 6 kyr-
kor i grund, 4, miflade tsk, 69 fartyg flran-

dade, 35r perioner omkomme, m. rn. Detta

fina åmnets vårkfamhet grundar fig på deis

haftighet och (århec tilhka. Genom utråkning
finnes det haftigafle hittiis anmårkta våder på
et hinder af 1 quadrat tot omtrent utåfva 26

ikålpunds tryckning, hvaraf foljer, at på 80

fots hogt tråd, med jo fots bred krona och

10 fots hog flam, arbetas i nemda håndelfe

med, en kraft, fom åtminftone ivarar emot

4200000 ikålp.; liksledes på et torn, fom år

150 fot hogt och på hvar fida jobredt, be>

finnes dylikt våders flyrka fvara emot mer ån

9000000 ikålpund, o. f. v.

For ofrigt åga vindarne ganfka blikabe-

IkafFenhst efter de orters lynne, fom de kom-

ma ifrån. De, fom anlånda från is-och fno-

betåkta orter åro låledes merendelskalia: ifrån

nphettade fandhedar åro de ofca quåfvande,
fålom den bekanta Samum i Arabien, och an-

norftådes: från haf ochfjåar, våta*. från var-

ma hoglåndiga ftållen, torra, o, f. v. Foljak-
teligen kan den vind, fom for en ort år fund,
angenåm och nyttig, for en annan vara o-

hålfolam, befvårlig och Ikadelig.

Molnens roreller vifa noglamt, at luft-

kretlen vid oiika hogder hvarken har lamma

håftighet eller kofa, ja at de undre vådren i-

bland gå tvårtemot de åfre. Om ofre vin-

dens haltighet flutas af molnens fart, lå år den
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ibland ineraot 3 mil i timrnan, och underflun-

dom lå ftark, at dunftfaralingarna derutaflkin-

gras och forftoras.

137- Alt hvad fora uphåfver lufcpelare-
nas jåronvikt kan åftadkomma vader

,
och det

defs flarkare, ju ftorre olikheten blifver. Vår-

raa och kold åro hartil kraftiga drif
- fjådrar.

Land och vatten uphettas olika af folen, ja

fjelfva det torra lider i denna omflåndighet
ganfka ftor fkilfaktighet i anfeende til berg, da-

lar, flatter, fkogar ,
is-och fno-famlingar. Det-

ta alt vårkar på åfverliggande luft. Jordens

dageliga omrullning fkifcar Ijus och morker,

hvarigenom en del af luftkretfen beftrålas af

folen, och en annan intet. Ofta årlugnt emot

mårgonen, men få fnart folen vifar fig op-

varmes luften och fattes i rorelfe. Moln go-

ra ibland langvarig fkugga och tundra Ijus-
flrålarne, at vårka på ftorre eller mindre del

af underfta luft-hvarfvet. Olika mångd af dun-

fter okar luftens tyngd och elafticitet mer på
et ftålle ån på andra. Ångorne famlade i

moln trycka den luft de fimma uti ochtvin-

ga henne ofta at foka fig utvågar på fidorna.

Man mårker derfore ftora och tunga fkyar
drifva et mer eller mindre ftarkt våder for

fig. Åfk-eld gor mycken rorelfe, dels då moln

attraheras eller repelleras, dels genorn utvid-

ning vid Ijungandet och derpå foljande hop-
dragning. Allehanda andre lufteldar, rågn,
ikyfåll, eld och rorelfer på jordytan, bidra-

ga at framfkaffa vindar. Dunfterna åro desu-

tom af mångahanda flag, hvadan troligen up-



komma åtfkilliga gåsningar når de blandas,
hvilka dels genom upvåckf vårma eller kold,

dels ockiå medelfl lufts aldring eller upfup-
ning, rubba jåmovikten. Hit plåga foras de

egenreligen få kallade Typhoner, Ecnephiæ,
Travados och Ouragans, fom beflå af fmåfvarta

moln, hvilka i varrnarelander vid fiillaock klart

våder vifa fig, innom en liten flund utbreda

fig och åfladkomma de grufveligafle flormar,
fom ibland genomgå hda compaflen, kaflafkep'p
ofver åoda och fonderbryta alt hvad fbm foie-

kommer. På Guinea kuflen vankas ofta 2-3 ( ra

dagen, i April, Majochjun., då vinden år oor-

denciigti RiketLoango yppade fig frånjan. til

April: i Maj, vid Guardafui, bvaråfl et h6gt

berg Capiro på toppen flåndigt omgifves med

tjocka moln, hvilka då de biifva tåtare. och

fjunka bebåda florm, men tvårtom når de fli-

ga. .Dylike Typhoner vankas vid Portobel-

lo, Goda Hopps odden och annorflådes: de

åro ånnu til fin råtta natur okånde.

Ånteligen forokas eller minfkas vid och

under jordytan fjelfva det fpånftiga åmnet,

fom utgor luftkretfen. Åtfkillige berg ,
un-

derjordilke hålor, våder fjuka vatten, m. m.

gifva luft ifrån Hg. Aila åmnen, (om rutna

eller genom eld forfloras gifva en flor mångd

fpånftig raateria, fom tilhopa tagen kan kalias

for Fafl luft (aér fixus) och bor fkiljas från

Luftfyra, fom deraf endaft år någon del. Om

hoften undergår våxtrikst i fynnerhet fådana

forandr! ngar, vid hvilka fart lufe fdas från fin

fångenfkap. Efter ruenande åmnens mångd år
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denna nya luft på åtfkilliga orter af fkiljaktig
ymnoghet. Om våren åter, då naturen bor-

jar quickna igen och mångahanda kroppar til-

redas, måfte en anfenlig hop dyiika luft par-

tiklar upfupas, och gå in uti nya kroppars fam-

manhang? Monne icke hoft och vår af des-

fa orfaker åro mer utfatte for blåft, ån andra

årstider ?

Alla anforda omftåndigheter vifa hum

Inftkretfen på fårlkilta ftåilen kan blifva tåta-

re eller glefare, kallare eller varmare, m. m.

och få fnart det hånder, år jåmnvikten håf-

ten: den måcktigare delen trånger in på den

fvagare och drifver honom undan, efter den

den våg, forn gor minfta motftåndet. Hår-

vid upkommer gemenligenen dubbel ftrom,

ty den ftarkare rufar frarn och den fvagare
går bredvid, eller ofver honom i ftridig ko*

fa. Då rorelfe en gang blifvit upvåckt ftan-

mr den ej få lått. Hafvet fvallar lange fedan
flormen lagt fig, ehuru vatten år mångfaldigc
mindre fpanftigt, ån luft. 6fverlågges alt no-

ga biir vårkeligen mera underligt, at någon-
fin kan vara lugnt, ån at luftkretfen år i Fo-

relle, det hånder dock oftapåviffa ftåilen fle-

raveckor. Ibland upkommer lugn afvindars

iåmnvickt, den ftarkare trycker den fvagare til

defs denna biir honom genom forokad fpån-
ftighet vuxen, men hvilan varar ickelånge,ty
endera biir fnart åter ofverlågfen och ralar fe-

dan grymmare, Dyiika lugn kallas Bonacer

(Malaciæ) i varma lander och forfåra nog de

fjofarande.



De gamle vore redan få ofverfygade om

vådrens nytta, at en del vilåde fin tackfamhet

med offer. De åro ockfå afytterfta vickf. De

hindra allehanda fråromande åmnen, fom fin-

nas i lufekretfen från forrutnelfe: de kringde-
la rågn, torka, fvalka, vårma, m. m.; de

drifva allehanda machiner: de fora ofs från

en verldenes ånda til den andra,o, fv. Kan-

de vi dem rått, fkulle de ånnu gora ofs båtre

gagn, men dertil fordras lång tid och nog-

granna obfervationer på många orter, hvarti!

enkom uprauntran år nådig h). Det år ej

rått långt tilbaka, fom ofver et år behofdes,
at fegla från Callao til Chili i America. En

Europeifk fiyrman Ikilde fig forft från fi:rander-

ne for at undvika den vidriga ftromgången,
och at vinna båtre eller forånderligare vind:

han kom fram på några månader, men hade

få når ej kunnat ofvertyga Inquifition i Lima,

at det fkedt utan trolldom.

FEMTE AFDELNINGEN,

OM FORANDRINGAR PÅ JORDKLOTET.

FORSTA CAPITLET,

Om Regel-bundna foråndringar.

138. Jordklotets yta år beftåndiga for-

andringar underkaftad. Dels dageliga omhvålf-

Ij) Den af vetenfka-

perne få hogt fortjånte
ångelfke StorCancelleren

B. de Verulamio bar i

Jm Hiftoria venterum,

infvit en fbrtråjfelig an-

lednings at utforfka vå-

drens art
.
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ning kring fin axel åftadkomraer det, fom vi

kalle dag och natt, men deras ouphorligen
af - eller tiltagande långd hårroret af olika ftåll-

ning emot lolen, då jorden årligen vandrar

omkring denna kålla af Ijus. Håraf åga ock

många andra vårkningar fin upkomft, hvilka

årligen ungefårligen vid famma tid med lika

omftåndigheter inftålla fig, famt nu nårma-

re Ikola tagas i betracktande. Det horer ic-

ke hit, at forklara delagar, efter hvilka jor-
dens roreller utofvas, ej eller de omlkiftenaf

Ijus och morker, (om hårmed åro forknippa-
de, utan de omvåxlingar ,

fom Itarkare angripa
jordfkorptm, blifva vårt egenteliga foremål.
/ i J O C?

t

139. De ftjernkunnige binda climnter vid

vifta afftånd från linien z), och årstider vid vis-

fa ftållningar emot folen: men naturen fåljer
helt andra reglor. Under (amma bredd finnas

climater och års-tider vara anfenligen Ikiljack-

tige, hvaremot de på andra orter ibland kun-

na nårmare likna hvarandra, lom i anleende

ti! den anforda indelning borde vara ganlka
åtlkillige, Hamnen vid Bergen i Norrigélkall
icke oltare tilfrylå, ån Seine vid Paris, oack-

tad 12 gr;s Ikilnad i bredd k). PåCoroman-

dellka kuften år lommar från Mars til o£f.

med sw, och ofriga tiden ragn med so, men

på andra lidan omGatilka bergs-ryggen, eller

i Malabar, tvårtom, lå at vinter ochfommar

hår fomiigftådes icke åro Ikilde ofver några
mil ifrån hvarandra under lamma bredd.

i) Ptolemæus, Geogr.
1. FUL

k) Pontoppidan.
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Det ar fåledes ganfka fvårt at utroårka

climaternas råtta befkaffenhet, och årstiderna

for hvar och en ort. I almånhet kalias Sem-

inar den del af året, lom vanligen år var-

maft och holler de flefta vaxter i blomma;
vinter, den kallafte; Vår, den lindrigare års-

tid imellan vinter och fommar, lamt Hoft en

dylik imellan fommar och vinter. I anled-

ning hårutaf menas Liti det foljande med climat

icke annat, ån luftkretlens vanliga forhollande på
en ort, i anfeende til vårma, nederbord, ro. ro.,

eller kortare, års-tidernas befkaffenhet, men til

dsras utftakande behofvesmer ånthermometer.

En vifs forening af flera omftåndigheter gor, at

fårfkilte vaxter utlpricka, blomma, bårafrukt,

flåppa blad, m. m. olika tider, dock altid

uti en beftåndig ordning, få at ehuru fadant

kan hånda något forr eller lenare det ena å-

ret, ån det andra, få år likvål ordningen
den farnma, då alt annars år lika. Således

borde
genom några års ron utfokas, uti na-

turen grundade råroåcken
,

for års-tiderna
,

och vinnas en pålitelig jåmnférelfe ciimater

imellan. Man kunde til exerapel for Uplala
råkna vårens ingång, då Haft-hofs orten(Tus-

filago farfara) borjar blomma, farat dels flue

då Alleen (Fraxinus excelfior) flagit ut fina

blad. Sedan inftåller fig gemenligen ingen
natt-froft, utan Ijufiigafte tiden år for banden;

lommaren vifar fin ftorfta prakt, då frukt-trå-

den ftå hvita af blommor, trågårdarna fulla

af Tulipaner, Narcifler, ro. ra. Tamt marken

prydd med mangfaidiga vilda biomfter, Ho-
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flen kunde råknas ifrån det Blå-hattarna (Sca-

biofa fuccifa) utflå fina blommor, vid hvil«

ken tid åfven vinter-rågen hår piågarvara mo-

gen och fiyctfogJar borja laga fig til bortrefa.

Hoften kan anfes for flutad, då alla tråd hun*

nit fålla fma 16f, eller då Colchicum autum-

nale vi far de fifta blommer. Efter defla grun-
der borjade våren 1755, d. 12 Apr. och flots

d. 24 Maj, farot hoften varade ifrån d. 4.

Aug. til d. 27 Oft. Genom jåmnforelfe åc

funnit, at fåmma våxter Cpricka ut i Upfala
31 dagar fenare ån i Montpellier, ag fenare ån

i London, och 6 dagar fenare ån vid Falko-

ping /). Dcfta orter hafva fåledes lika myc-
ket forr vår och fenare vinter. Mendennaut-

ftakning kan ej nyttjas annorftådes, ån der

vinterkolden afklåder någon anfenlig del af

våxtriket fina lof.

Om for de orter, fom obfervationer åro

at tilgå, alla årens hogfta Thermometer-hog-
der låggas ihop, faret likaledes de lågfta får

fig, och fummorne divideras med årens an-

tal, upkomma foljande medeltal.

l) Hr. Arch. och R.

v. Linné har efter dejfa
grunder upgijvit Galen-

åarinm Flora for njji
Upfala, Se Am, ac. Fol

IK

Orten. Latit. ObClångdTh.hågft;lågfl
Upfala \59 gr. 59 m. 34 år 4-271-“23.
Petersborg 59 56 30 i +2(5 - -2 5
Warfchau 52 14 3 +27f--tlf
Hag 52 5 2t -+-26 --135
Paris [48 j 50 66 - 5



Af denna tafla, fem innefartar ofver oo gr.
fkilnad i iatitud, befinnes ftorfta kolden vara

fkiljaktig 42 gr. på Thermometern
,

men der-

emot år mårkvårdigt, at ftorfta hettan på al-

la defla orter ej mera foråndrasfån 4- gr.,
hvaraf åfven en del tor framdeles fdrfvinna,då

långre obfervations kedjor århollas. Men af en

enda dags, och ibland få timmas mycket ftrång
vårma ellerkold, bor ej någon almån flutfats go-

ras; med mera fåkerhet jårafores vårma ock kold

påfårfkilta flålien, om medium tages
af Ther-

mometerns hogfla och lågfla hvar dag, farnt

af delTa, for ju flere år dets heldre, utråknade

m) Reaumurs grader
dro har rdttade efter Hr,

de Lues methodoch fedan

reducerade til grader på
jvenjka Thermometern

,

hvilket ock i det foljande
altid fkedt. Reaumurs

hade frys-och kokpunci ar

felnktig, i fynnerhet den

fénare.
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Orfen, Latit. Obi. långd Th.hogft; låért

Montpellier 43 gr. 36 m. 19 år —3
Touloufe 43 36 10 +30 —5
Beziers 43 20 32 +25f —3
Madeilie 43 18 12 +29 ■—2

Algir 36 49 1 4-281
Cadix 36 3i -4-264 0

Malta 35 54 4-281 4- 3

Martinique 14 43 4-29 4-17

RodigueS.L. 19 41 4-25f 4-17,
Is. de France 20 IO 4-26f 4-17
1. deBourbonao 53 4"29f 4- J 7,

Caputb.Ipei 33 55 4-27 4*
.

m).



fncdeltal fokas et almånt medium for hvar dag.
Detta befvårliga arbece låmnar i det nårmafte

uplyfning om olika climaters vårma, och år

en dylik jåmnforelfe vårkeligen anftåld 1 fol-

je af våderleks dagbocker for 19 år i Upfa-
la, Tamt 10 i Paris«). Håraf inhåmtas, at for

Upfala år medelkolden 5 til 6 gr., hvilken

borjar i flutet af Dec. år ftorft kring borjan
af Febr. och holler uti til flutet af Mars, men

miet på dagarne råder folen och gor i fiftnem-

da månad gemenligen då to. I April får vår-

man aldeles ofverhand, form fedan tiltager och

vid borjan af Junius haftigt går til fin hogd,
hvarofver den i Julius foga ftiger. Modelta-

let for fommarens middags-vårraa år 20-22,
for nåtterna 12-13, ocb for heladygnen id-

-17 gr. Uti Augufti månad minfkas vårman,

nagra nattfrofter infinna fig under namn af

Jårn-nåtter, men långfammare, ån den oktes

om våren. Nog går kolden ibland lagre om

vintern ån 6 gr., men ock oftare derofver.

Kring Paris år våderleken från mediet af

November til flutet af Febr. gemenligen få-
fora vid borjan af Nov. i Upfala. I Mars til-

tager vårman mårkeligen och år der i borjan
af Maj omtrent fom en månad fenare Upfala.

n) Hr. Seer. och Ridd.

Wargentin har uti F.

ydcad. H. ij6j och 68

gjordt de?ma uplyfande

jåmnforelfe imellan cli-

materne i Upfala och Pa-

ris. Medeltalen anjoras i

tabeller
. men til for ftor

vidlyftighets undvikan-

de dro media tagne af
to dagar tilhopa.
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Deras røedelroåttiga iomroardagar åro fom vå-

ra betalte, och nåcterne nåftan lå fvala, lom

våra i rotmånaden. Således år vintero i Fans

1 månad korcare och merendels 6-8 gr. min-

dre kali, faint fommaren nåftan 2 månader

långre och ofta 2-3 gr. varroare.

140.
Års-tidernas vårkeliga fdrholiande ut-

går, lom fagt år, en orts fanna climat. Men

lom almånna orfakerne til de hårvid forefql-

lande olikheter kunna vara lårlkilte, har an-

ledning gifvits at foreftålla fig ånnu två flags
climater: det fom blott af Itåliningen emot

Solen hårftammar kallas Solarifkt
,

och der Ra-

tionelt
y

fom åffadkommes af aiia almånna or-

fakerne tillika. Vi Ikola forft uderfokadet forrå.

Faltån lolftrålarne ej roedbrakte någon
eld, lom en del tro, få fåtta de likvål one-

keligen de partiklar i vårklamhet, foroupvåc-
ka vårma, och kunna låledes med Ikål anles

for defs urfprång. At rått uctrycka deras ver*

kan bora 4 omftåndigheter ofvervågas, nem-

ligen Solens afltånd, hogd ofver honzonten,

tiden under hvilken devåika, och ånteligen
det forlvagande, fbm de iida under vågen

genom
luftkretfen.

Om jordens medelafflånd från folen fat-

tes lika med 10000, befinnes det d. 21 Junii

10166-, ochd.-siDec. detåromtrent

lom 30 til 29. Nu åro (trålmångderne på
fam ro a plan omvant, fora afftåndens quadrater,
och féljakteligen vid de nerada folltånden

,

lom quadraten af 29 til quadraten af
30,

det

ar, lom 841 til 900, eller vid pals fom 1 til

128
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Solen villas vål § dygn långre i norra

halfvan, ån i den fodra, fora fynes bora min-

Ika lilla termen, men dét årfåttes af andra

omllåndigheter, åtminfione til någon del.
CJ s CJ

Solens hogd ofver horizonten år afmera

betydede och ofvervåger på flere fått den for-

del vintern njuter genom nårmare granlkap;
Det (ynesvåli lig fjelf naturligt,at ftrålarne vår-

ka ej allenall efter fin mångd, utan ockimon

efter fiyrkan med hvilken de anfalla, men y-
tans grofva ojåmnheter tillåta ej hår råknaden

lenare o), hålft det Ikail vara funnic, at om

en brlnfpegel updrifver Thermometern 3 gr.,
biir vårkan af 2 likadana endalt 6, af 3 allenall

9 ,
o. r. v. p\ Ju mindre anfalls-vinkeln sab

år, defs ringare antal rå 1 ar pianen AB(fig. 2 1 )y

och ar altid bc proportionel emot mångden.
I anledning hårutaf målte folens opvarmnings
kraft for hvart ogonblick vara fåfom hogdens
fmus ofver horizonten» låledes Itorfl der hort

går genom zenith, och minft, då hon år vid

fynkretlen. I Uplala anfalla lokltrålarna mid-

dagstiden långfta dagen under 53 \ grads vin-

kel
,

men på den kortalle endalt under 6 £,
hvaraf de, då alt aonars år lika, bora vara

omtrent 5 gånger krafeigare uti forrå hSndel-

len, ån uti den fenare q).

o) Newton, Halley,
'Mairan, med flere, rak-

i iut endad pd drålmång •

i den
,

men Fatio de Duh
i n i

lier tillika på impulfus„

p) Hr, Mairan.

ej) Så lange icke med

vifihet kan afgåras
t

ord
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Dagarnas långd år delsutom en viktig
oradåndighet. Det år tydeligt, at en fvaga-
re vårkan på långre tid kan blifva jåmnlikel-
ler ofvertråffa en rnycket darkare. Således

årfåttes på de orter, (om ligga utom Tropi-

ci, til en del den fvagare åtgård, fom drå-

lamas (neda ankomd fororfakari Under kor-

tade nåtterna hinner ej eller all den vårma

fårloras, fom om dagen vunnits, och ige-
nom fådana ofverlkotc årholles likaledes for-

okning. Dagarnes långd tiltager från vinter-

til fommardolftåndét, lom quadrateme af ar-

cus femidiurni, och vårman okas, nå dan fom

fallande kroppars hadigheter i en kedja,

Ånteligeti måde folftrålarne, (om komma

til ofSj gå igenom luftkretfen, innan dej hi a-

na til jorden, och detta gor en mårkelig for-

fvagning. Om denna bedode af ren luft,.få
ikulle de naturligtvis deruti upfnanpas, hin-

dras och återkaftas defs mera, ju dångre våg

vdrma år vdrkan af nå-

got egit vdfende ,
[om likt

tynes
,

eller endaft etflags

rorelfe uti kroppars par -|
tiklar, få hlifver ock o- \
leftdmt

, på hvadJdtt defi ;
vårkningar fke. Halley i
råknade Mens vårkan \

allenafi efter (irålarnas

mdngdoch finner upvdrin-

ningen fbr bvar io:e gr.

Dagfamnings dagens np-

vårming dr efter hans

tafla umier linien ; under

6o\e norra parallelen och

kring palen ,
fotn 20000

,

10000 och o, vidJomvi ar ,

!folftåndet pa famma ftdl•
len

, Jom 18341, 22173

\ och 2pop, famt vid vin -

terjoljiåndet
,

lom 18341 3

lopp och o. Se Phil. jr.
ab. vol. li.



tle hade at framfara. Genom en på forfok

fotad utråkning fkola af icooo ftråiar sa (fig.
19), fom lodråtc mgå uti luftkretfen ah, 8123

framkomma tii o; men om de anfaila flut-

tande, få at vinkel eoh år for exempel 50

gr. hinna 7624 fram af et lika antal, 2031

om vinkeln år 7 gr. ,
och endaft 5 når de kom-

ma horizontek, fåfom ho r). Uti hvad mon

férminfkningen i fjelfva vårket fker år dock

fvårt at med noghetutflaka, OHka tåthet; mer

eller mindre tilblanning af fråmmande parti-
klar; dunflernas fkiljakoga lynne; okunnighet
Om den mångd, fom fkuile framkomma, 1 fali

jorden vore utan lufrkrets, m. m. hindrar,

at man icke af forfoken kan draga ofvikeli-

ga flutfatfer. ' .
De 4 nu anforda oroflåndigheter utftaba

fol-climaterne och befinnas de efter utråkning
vid foljande latituder alflra de utfåtta graderaf

yårma vid fommar-och vinter-folftånden. +

betyder éfver fryspunåen och under den

(amma.

ir) Bouguer, Gradation de la lumiere.
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Latituden* Vårraan d. 21 Jun.; d. 21 Dec.

o. gr. 0. m. +20,9 gr. +22,3
i - 471- +21,4 - +21,4

IO - +24,7 +18
20 -

- 1+28,5 - +I 3 ■'

2 3 -

<1OOCl +28,8 - +12,3

30 - - +30,6 - + 9,5

40 -
- +33,4 *1 + 5,7

$0 - - +36,2 - + 2,6



Hårsf fynes, at florfta fbmmarvårman

borde infalla vid 74 gr. 1 m. lat., florfta vin-

terkoiden i polerne, m. m. r).

141. Emedan fbl-climaterne ej ofverens-

ftåmma med de fanna j), få måde utom de

anforda någon almån orfak voila åtfkilnaden.

Underjordifk eld tros i fynnerhet vara bar

vårkande. Om jorden i borjan varit flytan-
de och ledan efter folvårmans olikhet tilhård-

nat, åtminftone i ytan, måde utbredning af

innefluten vårma i famma mon hindras, fora

åænena blifvit mera tåta, ocb om fkilnader-

ne imellan fanna och fol-climater tillkrifvas

denna orfak, vifar foljande tafla omtrent defs

vårkan t\

r) Mairan har af-

bandlat detta amne nti

Franfka Acad. Handl.

i~]ip, och dnnu omjiånde-

ligare qdj.
s) Jdn/får §. §.

ocb 140.

t) Låt a hetyda Jolens

rfjiånd ,
h dej! hhgd of-

ver horisonten
,

D arens

femidiurnus och k de ge-

nom luftkretfen tiljord-

\ytan anlånde (Irålar Ja år

upvårmningen proportio-

,
Sm.H y. D x vHC

nel emot
Å3-

132 Om Reg«l-bundna'

Latitoden; Vårman d. 21 Jun,; d, 21 Dec,

60 -
• -f-41,9 - + 1,2

66 r
- 3if m +68,6 - + 0,8

67-4 m +?o,4 • 0,0 •

70 -
* +78 — 0,1

74 - 1 - +8°, S " — 3,S

80 - - +72,2 - —18,2

89 * SSl m +58,4 - —58,4

90 - m +S B, 2 - —S8,6



242. Utom det, fom anfort år, och kan

anfes fafom mera almåne vårkande på clima-

ters (kiljaktighet, åro ånnu en hop betydan-
de omftåndigheter, enlkiife for vifla orter,

hvi ki hår ej bora forgåtas. Hit borer lod-

råeti hogden ofver verids-haf vet. De ftrålar,

lom anlånda til fjelfva jordfkorpan, återkaftas

i ftor raångd, och fom den lagre luften måft åc

Vidåre, om den [anna
varman vid fommar och

vinter-Jolftånden kalias

S ocb V: den fom af

, folens kraft allena då

, framalftras s ocb v;

den fom alla almånna or-

fakerne tilhopa ajladkom-

ma f och v
,

famt ante -

tigen vårkan af ignis een-

trans E, få fas åtfkil-

lige' ae quationer
,

nemli- I
gen J~s -f-Eoch v= v >

-{- E, hvadan /—d—s

—vr

,
famt anteligen for

den 21 Junii Ezzzf —
j(
_ -ich d. 2i Dec.
5 V

V<S—IS)
V — Des-

S V

fe formler innehafva al-

la quantiteter , Jom ial •

månbet determinera vin-

ter och fommar. Se Hr,

Mairatis ajb. 1. c.

1 33forandringar.

Lat. D, ar Tun. D, 21 Dec.

o + 7,4 gr* +28,9
JO |f+ 3,9 +21,2
20

— 0,6 +i3,5
30 — 2,3 + 6,5

40 — 4,8 + 0,5

JO ~ 7,8 — 6, r

60 ~i3,5 — 1 3,3

70 —49,7 —5°, 5

80 -—50,0 —67,8

90 —30,8 —91,0



laftadmed fråmmande åmnen,få kommer det-

ta ftudfande Ijulet nåpligen mycket hogt, ti-

tan i mångfaldiga kofor kaftas ifrån en parti-
tikel til en- annan. Hårigenom hånder, at

lufrkrerfens underfta hvarf ftarkare upvårmes
både genom fin florre tåthet och flere ftrå-

iar. Således ju hogre up, defs kallarc, daalt

annars år iika. Quitos anfenliga hogd gor

vårman ganfka medelmåttig, ehuru det lig-

ger pådan mut under linien.

Derma omftåndigbet år åfven fårnåmfta

prfaken til bcftåndig fno i de hetafte clima-

ter, ja rum under linien, emedan kring top-

parne af anfenliga berg 1 pif en redan år få gies,
at Fhermometern jåmnc bolles vid och under o.

Der måfte fåledes ångor fryfa til fno och den-

na blifva ofmelt. Någon gång kan den vål i

ytan borja at uptina, men vårnet trånger flrax

ned i underjiggande fno, fryfer och forvand-

iar den til faftarc is. Sergens kuliar och o-

jamnheter gora dalar, der en nåffan beffån-

dlg fkugga hårfkar: den hår famlada fno un-

defholler och okar ofverliggande luftens ky-

lighet: fjelfva topparnes
fria fidor kunna for

ofrigt i det hogfb halfva dagen for lokken

utfåttasoch det åndock merendelsganlkaisje-.it,
ja fjelfva fnons formåga at ffarkc återkafta al-

la ffrålar gor honorrs olkickelig, at latteligen

upvårmas. Man kan fåledes vid hoga bergsbe-

ffigande uti varraa lander på få timmar yan-

dra igenom liere climater, famt omfider traf-

fadet, fom råder på Gronland och Spitsbergen,
Det år tydeligt, at ftåndiga fno-grånfen.
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fom imellan vånd-kretfarna ftiger2670 famnar

ofver hafvet, måffe på kaliare orter fånka fig,
hvilket och forfarenheten intygar, tyvid Te-

neriffas brédd år den omtrent 2600, i Frank'

rike och Chili 1700, och nårmaft polerna nal-

kas den ån mer jordytan. Man finner på fpits-

bergen och Grønland fiållorter på jåmnamar-
ken

,
ja i fjelfva Siberien fleragrader nedom pol-

kretfen, hvaraf kan flutas, at fno-grånfen åger
åtfkilliga krokningar, under fårfkilta meridia-

ner. På Gronlåndlka bergen år dock nederbor-

den fbmmai tiden ej altid frufen, utan meren-

dels våt: defsutom bo Europeer på våftra fi-

dan intil 71 gr. lat. och Gronlåndare til 75 u ),

hvaraf fynes fqlja, at fnogrånfen icke hårmår-

keligen fånkt fig.

Den få kallada eviga fnon hopvåxer ge*

menligen med tiden til biå gron is, fådan fom

finnes kring polerna x).

Granfkap af haf raildrar mycket clima-

ter. England, Færoarna, norrfka kufterna,
m. rn. åro håruppå ofyertygande bevis. Haf-

vet kan vål kring ftranderna tilfryfa der deC

mera år utblandadt med fort vatten, men til

anlenligare afftånd från landet hånder det ic-

ke, dels genom fåltan, dels genom den ftån-

diga rorelfen, hvarmedelfl det ofre, fom n-

u) Cranz.

ar) Hr. Tilas har en

gång med fitfblje af in e-

mot40 haftar ridit under

et is fjåil, bvareft en liten

elfutfkuritden aldrapråk-
tigafte hvdlfda vag.

AU

ting badeinnomdenna be~

jynnerligaisflåU blåfang*
i>e Mineral-Hift, J,77.



rer luftkretfen och efter defs befkaffenhet bor*

de råtta fig, ouphorligen fammanblandas med

det djupare, fom enligt forfarenheten ågeren
nåfian ©foranderlig grad af vårraa. Harigenom
firer, at hafvets yta vintertiden icke år frys-
kyld, ehuru luftkretfen kan holla thermome-

tern flera grader under o. Den ofverliggan-
de luft deltager håruti, åfven fom den naåfle

kylas, hvilken ligger 6fver kalia kroppar, Ber-

giga och fkogvuxna lander holla lange is och

rjåia quar genom fin fkugga, defTekyla luften

pfver lig, hvarigenom deras upfmåltning vin-

ner en ny utdrågt. Hårutaf år begripcligt,
hvarfore vindar ifrån hafvet och varmareor-

ter mcdbringa to eller blidare våderlek, men

de kold, fom komma ifrån fn6-och is-be-

tåckca lander.

Belågenheten imellan hogder, fom få åro

ftålde, at ftrålarna yranigt ftudfa åt någon
yifs ort, bidrager ofta nog mårkeligen til ftor*

re vårma

Lånders egen grund år likaledes enbety-
dande omftåndighet vid climaters danande. Et

(åndigt, obevuxitoch flacktfåltuphettasaf (ol-

(trålarne, hvarigenom ofverliggande lutt åfven

utfpånnes och upflyter, forande med fig de få

dunder, fom hår vankas, bviika af ftarkare

tilfallande luftpelare i nejden aldeles borcdrif-,

vas, då ingen hégd eller fkog der finnes, e-

mot hvilka de kunde hoppackas. Såledesråg-
nar aldrig på fandhedarne från Qnayaquil til

fdma, ehuru norr om Quayaquil til Panama

pederborden år ymnig ifrån April til Novem-
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ber, emedan fkog der våxer, fom dels gif-
ver en myckenhet ångor, dels motar dem,
forø medfolja vindarne. En gies token mil-

drar hetran i Lima, 12 gr. féder om Linien

ti! en Ijuflig vårma, då klar himmel 1 Cartha-

gena vid n gr, nordlig latitud gor den hogft
befvårhg och brånnande.

Om underjordifk eld opvarmer marken,
få måfte vå! på något fått climatet åndras der-

af, dock år den ej enlam i Mnd, at fortaga
ga vinterkuldens rtrånghet, åtminftone etnot

po'erne, fom man fer af Island och andra dy-
lika Milen.

Vi bora nn något nårruare fkårfkåda de

anledningar, forø kunna vara, at tro något
eldfoiåd inuti jordkiotet. Man finner vatten

tilfryla på ytaa, och aldrig det, fomnågotan-
fenligare djup åger. Håral:

yppas anledning,
at fluta, det vatnet långre ifrån ytanårvarma-
re, Åtfkilliga ron gifva vid hånden, atluft-

kretfens foråndringar uti vårma icke hafva fyn*
herlig djup vårkan, hvarken på det forrå el-

ler våta, Uti obfervatorii kållaren i Paris, 88
fot under jordbrynen, flår therraometern he-

la året 12 gr. ofver frys-pungen. Vid Ar-

dinghera|imellan Calais och Boulognefkail fam-

ma grad vara beMndiguti en gruf byggnad på
489 fots djupxj. I Angland uti en i berg
utfprångd kållare, 82 fot djup, foregifves be-.

ftåndiga graden varit något 6fver jo y). Hu-

a?) Micheli du Creft.

§e Mairans a, ft.
Boyle, Op, Fol.



ru langt foifirålarnas vårkan kan trånga fig
oed uti jorden år icke utront. Det vet man,

at thermometern på 2 fots djup kan i Ångland
inom året Aiga ifrån 3 gr. til 18, då han i-

medlertid i fbifken féråndras ifrån 2 under o

til 28 ofver s) 5 men formodeligen ophorer
alt Aigande och fallande på 12 eller 14 fots

djup, fbm is-kållare gifva vid hånden.

Vatten tyckes medelft fin genomfkinlighet
utmårka ytre vårmans nedtrångande til Aor-

re djup, dock fom det vid 280 fot blifver

aldeles morktv/), få måfle åtroinAone grånlen
for måikeliga foråndringar vara mycket nar-

mare ytan. Sådant intygas ock af forfok, Uti

18 fars’ djupa brunnar vid Wads-6n i Norrige
Aår tbermometern jåmnt 2 | gr. ofver o. Uti

fjon Mandojerf i Utsjokei|på 132 fots djup:
uti Torne-brunnar, 24 fot djupe, iroellan 1

ocb 4-; uti Stockholms brunnar imellan 7

och 8 ~b)\ i Vettern 6 f på 150, fots. djup c):
i Medelhafvet fkali ifrån 65 ril fots djup
finnas en jåmn och medelmåttig vårma, e-

huru man icke vet defs råtta mått d>. Når

intii Canarie,' oarne år vårman på 550 fots

s) Dr. Hales, a.ft,

a) Bouguer, Efay cT

Optique jnr In gradation
de la lumiere.

b) Hr. Hcllant, F!

Ac. H, rjss.

c) Prof, Stromer.

d) GrefMarfigli an-

(idlde defa jbrjok. Skada
i

at man icke vet hvad 10

~ eller 10% betyder på
hans tbermometer

,

hvil-

ket utmårker, fom han

Jjelj kaliar det
,

vatnets

temperatur nedom 6jfots,

djup.
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fljup funnen 14,9 gr., men 4 fot från ytan
inemot ig, och i luften 20 e).

Af alt detta fynes jordbrynens foråndrin-

gar, i anfeende til kold och vårma, uphora
uti en gråns-yta, fom ån kommer dagen når-

mare, ån går långre derifrån. Vore någon
prt på jordklotet, hvaråft luftkretfens tilftånd

forblefve lika hela åretigenom, borde gråns*
ytan der rora ofverfta jordlkorpan, och for

ofrigt, då alt annars år lika, måtte den gå
defs djupare ju nårmare polerna, det år

,
ju

llorre års-forandringarna åro.

Hvarifrån kommer nu denna underjordi-
Ika vårma ? De (om tro något férråd af det-

ta åmne finnas vid jordens medelpunfl, an-

féra, utom annat, at vårman befinnes tilta-

fa på djupet. I Giromagny grufva uti ofver

Ilas Ikal tbermometern vid 342 fots djup
vita 12

i
gr. i vid 656, 13; vid 1038} 20; och

vid 14581 23 /). Dock ftåmma ej alla obser-

vationer hårmed ofverens. I Fahlu grufva och

Creutz fchakt år, fedan ingen eld der varit på
7 år, vatnet, lom haftigt upvindats från 360
fots djup, befunnit holla Tbermometern 4 gr.

alienaft åfver o, då den i luften vifte 28. I

denna fladens båfta brunnar ftår den s h Ot-

terne i grufvan åga annars ganfka olika tem-

peratur efter luftdragens belkaffeuhet, eldlåt-

e) For joket gjordes af

Ahbé Chappe d. 3 Jan.

1369, vid 27gr. 4o min.

lut. och 3 gr, ofter om

fbrfta meridian.

/) Hr. Genfane los.

Mairan
,

a. ft.
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ningars granfkap, m, m. I Swabens ftoll år

den lågft, 5• 6 gr., men deremot i korsorten

45 f, hvilken grad knapt fokkenet på hctafle

fommardag formår åftadkorama- Någreyrka
åfyen, at på anfenligt djup temperaturen aitid

år mindre, aa i Parififka obfervatorii kållaren.

Men, utan at antaga något uti jordens in-

nandome inneflångt eidforråd, raåfle vål defs

kårna åga en någorlunda jåmn temperatur.
Det år fant, at Solflrålarnas vårkan kan vara

mycket fkiljakn'g i anléende til grundens egen
befkaffenhet

5
då alt annars år lika. Jordarter-

na emottaga icke alla famma grad hetta, e-

huru de ocfåttas for;lika omftåndighefer. Två

kroppar af famma flag och ftorlek, fom en-

dafl jfrån hvarandra fkilja uti invårtes vårroa,
forholla lig åfven olika vid opvarmning af en

och famma orfak, ehuru man ånnu hvarken

genom theori eller forfok år i ftånd atafmå-

ta den famma. Vi veta icke mednoghethvad
vårma folflrålarna enfamme i det hogfla kun-

na upvåcka fil fådant afftånd, lom vår jord

åger, men formodeligen går den icke mycket
ofver 50 gr. efter thermomefern, Om nu en

kropp, fora ager iogr:s vårma tillika med en

annan af famma flag, fom halver '4O, utfåt-.

tes for deras oraedeibara åtgård ,
lå vinna des-

fe olika tilvåxt, ehuru bågge omflder bekom -

røa flraiarnas vårma
,

om de tilråcklig tid for

den blottflållas. Vore någondera forut beta-

re ån folfkenet, få bar man fvårc at fåga hvad

Tom bor hånda. Man kan icke med Ikåi då

anke ftrålarna få.fbm kallare kroppar, med hvil-
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ka ofverfkotten jåmnt efter maftbrha ufdelas,

ty om våtma beftår ud en mångd vårkfam-

ma eldpartiklar, fynes den icke kunna for-

fvagas genom fleras ankomft; vore den ock

icke annat ån kroppens egna partiklars rorel-

fe, få tyckes ej den genom befiåndiga anfto-

tar bora afftanna. Men vare fig hårmed hu-

ru det vi!i, fa år det nog tydeligt, at jor-

dens kårna måde genom upvårmning ifrån

falen, for hvars åvåtkan halfvaytan ouphor-
ligen varit utlatt ifrån fkapelfen, efter band

åtminftone vinna den vårma, fom folftrålar-

na vid fin ankomft til ofs kunna åga. Vår-

man ftråfvar efter at jåmnt utbreda fig. Han

drager fig derfore ifrån de uphettade ftållen

emot kårnan, och emedan de inre deiarnaic-

ke forlora lika lått, fem fkorpan, få kan

fmånigom en jåmn temperatur lamlas. Vi ve-

ta icke til hvad grad den nu hunnit, eller

om den vidare år uti tiltagande g), men i-

medlercid kan defs oiika utbredning emot y-
tan gora åvårkan på climater.

143. Af hvad fom nu anfort blifvitkun-

na climaters fkiljaktighet någorlunda begripas.
Vi fkola forft betrackta dem innom Iropiet.

Solen går hår nåftan lodråft up och ned,
hvadan Ikymningarna åro de kortafte på he-

la jordklotet. Hon viftas årligen 2 ganger
vid zenith for hvar ort. Långfta dagen år i

det hogfta 13 - tim. och den korcafte i det

£•) Hr, Æpinus, Co- 1

gitutioms de diftrihutione j
caloris per tellurern,



minfta iof, få at fkilnaden på famma ftållé

icke kan ftiga ofver 3 timmar.

Barometerns bogd år hår ganfka ringå
foråndringar underkaftad. Vid hafvet under

linien år fkilaaden på hela året icke ofver 2

lin., ja i Quito hinner den icke til x.

Vårman år ganfka ftrång. Thermome-

tern fliger vål ibland til 41 gr., fom man vet

hånda med oftan uti Senegal, dock år det ic-

ke egenteligen af denna orfak, fom hectån år

befvårlig, cy vanligen ftiger den fallan ofver

35, utan lakén beror ceruppå, at vårman fa

jåmnt boller uti oeh foga eftergifver om

nåtterna. Uti Pondichery, 12 gr. norr om li-

nien, har therrnometern ingen natt på 2 \ år

fallit lagre ån 18 gr.: en vårma, fora redajx
år befvårlig, faftån roan icke om dagen blif-

vit mattad af 30 til 35 gnshetta. I Bataviaj
6 gr. foder om linien, updrifves vål Ther-

mometern i middagsfolen aldrig ofver 37 gr*

men han faller ock aldrig nedom 25, åfven

då det rågnar dygnet igenom h). Voro da-

garna långre och nåtterna kortare fkulle het-

tan blifva odrågelig. Solens ftrålar komma

2 ganger om året aldeles lodrått och kun-

na hår ingenliådes afvika derifrån ofver

67 gr., ja under fjelfva linien icke mer ån

23 f. Icke dels mindre håmmas den brån-

nande vårkan, fom hårutaf borde folja, få til-

råckligcn genom ymnogt rågn, at den tid fo-

len viftas vid hufvudpun&en råknas f6r vio-

h) Dr. Kriels href af\
den 1 Oclohev

Hamh. Mag. V.
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fer, cch når hon år uti fin ftorfla afvikélfe

for fommar. Man fkali ock val under rågn-
tiderna behofva eld fomligftådes i), ehuru

det beråttas, at andan aldrig fyhes inom vånd-

kretfarna, hvilket utraårker, at thermometern

icke faller nedom is gr.

Rågntiderna infalla for dem
,

fbm bo norr

om linien, irøellan vår-och hoft dagjamningen,
och tvart om for de orter

,x
fom ligga åt fo-

des. De borja och fluta gemenligen på be-

flåmda tider, dock på en ort forr eller fena-

re, ån på en annan. Således rågnar på Gui-

nea-kuften hela April och Maj, men långre
in på landet både i Maj och Sept. /): i An-

gola och Congo från mediet af Mart. til med-

iet af Sept,; men i Loango under Jan. Tamt

til och med Apr.; i Sofala och Mozambik i

Sept. til och med Jan.: i Æthiopien från Apr.
til Aug. I Jemens bergiga trafter rågnar jåmnt
från mediet af Jun. til Sept.; vår-rågnet fal-

ler i April, men varar ej altid få lange man or-

fkar. På Ceylons våflra del år rågntid, då w

har (kar, men helt tom på oftra fidan: då o

råder åro årstiderne tvårtom, hvilket hårro-

rer af bergsryggén långsefter on, fom voller

denna fordelning. Mittpå on Mauritius rågnar
nåftan jåmnt. På Amboina rågnar från "Maj
til Aug. ofta 6 veckor å rad; men hårunder

år ibland klart på Boero, Manipa, och flere

åt w belagna oar; i Tonkin under Jun. och

Jul.: i Siam från Jun. til Sept.: på Java från

i) Romer, a, ft.



Nov. til Febr.: kring Surinam uti Jan. och fråti

Mart. til den 5 Aug,; i Guiana borjar i Mai

fmåningora rågna, fedan komma {kurar då

och då, derefter blifva moinen tjockare och

gifva medelraåttigt rågn til Jun,, då det fal-

ler utan uppehoil med (form och åfka; i bor-

jan ar Jul. facktar det fig och ophorer alde-

les forfl i Aoguftus; andra rågntiden infallef

em« vinterfolflåndet, men år ej få ymnigj
Tamt utan ovåderj torkan år ohåifofammare,
infaller 6-7 veckor for och efter dagjåmnin-

garne /). I Campeche-viken borjar våran med

ålk*fkurar och våder-hviriiar i Apr. eller Maj

några veckor, fedan boller det ftarkt uti til

emot flutet af Auguftus, då flått-landet efter

band med tilhjelp af n fattes under vatten 5

vid mediet af Febr. år landet torrt och i Mars

finnes knapt at flåcka tårft med, der 6 vec-

kor forut var liklom en fjo m}. I Carthage-
da rågnar från Maj til Nov., doch boller

det up 1 månad vid midfommarstiden, då

blåfer n och det kailas lilla Sommaren: råtta

fommaren år från Dec. til April med no. La-

nos eller flåtterne af omtrent 10 mils bredd

utmed Peruvianfka kufterna beflå til florre de-

len af fandhedar, faår blåfer ftåndigt sw, råg-
nar nåftan aldrig, ibland faller någon dagg,

ingen ting våxer der, på en långd afhela 200

mil, om icke vid bråddarne af utfallandeflo-

/) Bancroff.

tn) Dampier. Jdmf.

får hfrigt i detta åmne

Varenii Geogr. ,
////?.•

Generale des Vgynges $

m, /;/.
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der. I Sierras eller der kuliar och dalar om-

våxla på dubbet bredd emot de férra, rågnar
från September til April, men på Andes el-
ler hoga bergen nåftan ftåndigt. ImellanLo-

xa och Jaen rågnar hvar dag åtrninftone i n
rnånader och ibland i 12 : der åro ftora fko-

gar. Fran S. Maria de la Pariila til fdma åc

på bergen ftrång kold forfta halfva året, men

på kullarns rommar vår
ma, och tviftom från

Jun. til Deo., då i dalarne floderne fryfa.
Norr om Quayaquil til Panama åro anfeniiga
Ikogar, alt ftorre och ftorre intil bergen, der
de borja biifca lagre och forfvinna omfider,
då grunden vunnit 9 til 10000 fots lodrått

h6gd. Hår rågnar från April til Nov„ ochi-
bland langre. Imellan Acapuico och Cap Co-
rientes rågnar från Junius til Dec. Vårman

updrifver då få mycket ångor, at jårn inona
få år aldeles fortåres genom råft, och andra

laker rutna b). Denna fucktighet cifver och

n) Romer berdttar
,

at vid Chriftianshorg en

jdrnftdng pd j eller 6 år

hlifver fd los
,

at den

'med banden lattfinder-'
irytes. Landet Choco dr

genom vata jd ohdlfofamt,
et ehuru det dr ibland
de rikafte i veriden, få
Jkan endaft ytterfta fndl-
bet fatta beftut, at der

\ldtta ftg ned. SeFoy.au

Pernu,par Mr. Bouguer,
Plaftan i aUa o[ler lander

dro fdfucktiga rdgntider y

at ånda intil fick-ur icke

kmnafbrvaras emot for-
ddrfvan.de rafl, titan i o/-

ja. Tavernier, Recueilf,
257, Barbados fkali va-

va fd fucktig ,
at jdrn

bortrdfiar med otrolig
baftighet. Rich, Ligon,
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drager til fig moln, åfven (om berg och (ko-

gar; men uti et fiakt och (kogloft: land år in-

gen ting, fom tvingar molnen at hopfmålta til

rågn. År marken (karp och brånnande fågif-
ver hon få dier inga ångor och uphettar
ftarkt ofverliggande luft, hvaraf den utvidgar
och uplyfter fran andra (fallen ankommande

dunftfamlingar. Hårigenom hånder, at några
orter fållan eller aldrig fucktas af rågn, (alom,

utom de redan nemda, en dd af Arabien,
hvaråft hettan (kali vara få (frång, at folket

endaft nattetid kunna drifvafin hanrering, och

om dagen måfte (arta fig ned ånda til halfen

uti vatten. Vore Quito på farnma (att belå-

get, (kulle det troligen icke kunna bebos, men

lom defsprund år påfoten af Pichincha, 1600

famnar hogre ån hafvet, få forvandlas clima*

tet til et ibland de Ijufiigafte i hela veriden.

Hår år en beftåndig dagjåmning; hålfofam-

ma våder fvalka jårant, utan at vara hårda ;
Barometern (lår ig tum och 3 lin., nåftanu-

tan foråndring, och thermometern ig til 19

gr.; dagarna åro gemenligen klara ånda til kl.

1 eller 2 e, m., men då (focka fig ångorna,
flarka rågn nedfalla och en grufveiig å(ka ut-

bryter, dock varar det vanligen icke långre,
ån tils (olen gådt ned, då en klar natt borjar.

Vinter kalias hår ifrån Dec. til April, och i-

bland til Jun,, då vådret ar mera ftormigt
och rågnaktigt, men (kilnaden ifrån (bmma-

ren år dock gan(ka liten 0).

o) Ulloa, a. ft.
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Således Ikiljas inom våndkretfarna me-

rendels årstider etter våta och torka, lamt råk-

nas gemenligen endaft två, vinter och lom-

tnar. Sornligftådes råknas 2 fomrar och 2 rågn-
tider, fom af fin långd kalias den lilla eller

ftora. Då folen år ud fin Itorfta afvikelfe år

vanligen angenåmafte delen af året, alt våx-

ånde år nu frodigt och uti fin prakt; men fom-

ligftådes ar åfven någon del af torkan ganlka
befvårlig, Sådan år den på Guinea-kuften tå

kaliada Oriental-tiden, fom intinner fig med

åftan i Dec. eller Jan., och varar omtrent g

dagar. En falelig torrhetgor, at hallen (viderj
at invånarenas mun, nåla och hud fpricka fon-
der ; at de torrafte bjelkar bekomma fingers
breda Iprickor, alt grént brånnes bort, m. m.

men då oftan-vinden uphorer forfvinna defla

plågor, ja fjelfva de vida tråd fprickorna gå lå

ihop
,

at knapt fpår fynes efter dem p).

Hvar ort har fina formaner och fina o*

lågenbeter, merendels få afpaflade emot hvar

andra, at då man icke bar affeende på någon
rådande bojelfe, år det ganlka fvårt at afgo-
ra, bviika fdrjåna foretråde. Ålka och jord-

båfningar plåga Quito, och vore Lima lakere

emot de lenare, famt mångden at låppor och

vågglés någorlunda drågelig, lå blefvedetfor-
vandlat til et jordifkt paradis. Hår rågnaral-
drigoch år dock ingen briftpå nådvåndig våta j
hår år ålkaåfven få obekant, fora den fiånd ga
eftanhosols; hår år altid tilgång på de fkonafte

/) Rdmer.



frukfer. Års-tiderna åro alla Ijufliga och de<

ras omvåxling forhojer behageligheten. Vå-

ren kommer i flutet af Nov. eller borjan af

Dec., luften klarnar då, och alt lefvande biir

gladare, Sommarn foljer derpå, hvars hetta

genom en flåndig och fvalkande s blifver måt-

telig. Uti Jun, kan råknas en liten hoft. E-

mot borjan af Julius biåfer s ftarkare, vådret

blifver kulit, dimma vifar Hg til kl. x, då

den gemenligeo ftiger och gor tunna moln,
hvilka ofvertåcka himmeln

,
fom et flor. Det-

ta varar til mediet af Novemb. och utgor
hvad de kalia vinter. Jorden fucktas få ge-

nom dimman, at de aldra torrafte platfer,
fora reften afåret åro nakne, nu grånfka och

prydas at allahanda blomfter a).

Vådren åro imellan s och so hela året.

De åro ftarkaft et ftycke ifrån jorden, hvilket

få vål i h6ga torn, fom på bergen tydeli-
gen mårkes. Håfcigare ftrémmen år lågaft om

vintern, dock hinner den icke en gång om

fomroaren ofver den redd, der ångorna til

rågn hopfalla. De fommartiden lodrått kom-

mande folftrålar géra ångorna flnare, hvilka

fkingras och férdelas ånnu mer, då de bin-

na upp
til den ftarkare s. Vintertiden fånker

fig ftarkafte s ftrémaien, vårman år ock min-

dre, (aledes ftanna de mafia ångor i dimma.

Emot middagen biir folens vårkfamhet ftor-

re, då trånga de finafle dunflerna up genom
vådren och forraera få glefa moln, at folen

q) Ulloa.
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kan fes igenom. DefTe åro for fine at gifva

någon mångdfådana droppar, fem fétmå trån*

ga flg ned igenom funnan-ftrornrnen. Såle-

des blifver hår, och ånda til Qyayaquils-vik,
et flåndigt uphoils våder, hvarril fand-grund
och fkogbrift åfven mycket bidraga.

144. Utom Jropici ånda til 23 \ gr, från

polerna år annan befkaffenhet, dock år det

begripeligt, at vandkretfarnas granfkap måfte

mer eller mindre likna de beta cliroater.

I.ångfta dagarna ciltaga eraot polerna, ja
ånda få, af de kunna blifva 24 timar. Skyrn-
ningarna åro ock långre, famt vara fbmlig-
flådes hela natten, hvilket i Upfala hånder i

Jun. Jul och en del af Aug.
Barome'er ånriringarna gå ofver 2 turn

inom året, Ånnu fiorre år vårmans fkiljak-

tighef. I Algier har efter i års obfervationer
kallafte natt varit 12 gr. och florfta hettan 29,
dock åro fommar-nåtterna endafl några gra-
der fvaiare an dagarna. På Malta fnégar al-

drig. I Neapel, hvaråfl utorn belågenheten i

anfeende til berg, famt æquator och granfkap
med haf, Vefuvius och Solfatara åro få betyde-
lige elddåder, måde fommaren vara ganfka het.

I Sept, mildras den af ragn. Vintern år gan-
fka Ijuflig och behofde då ej eldas, om icke

for ren lufts fkuli, ty man fer alla dagar nak«

na poikar på gatorne. Alm, ek, m, m. flap-
pa fina Jof 6 veckor fenare, ån i Frankrike,
och få 6 veckor f6rr nya. I Rorn råknas 29 gr.
for ovanlig hetta, I Paris har fedan 1695

ftrångafte kold knapt hunnic til 17 gr. nedom o,



och det åndock ganfka få
ganger. Haremet

år fommarvårrnan 20 til 24 gr. men går nåp*

Jigen ofver 29. I Upfala har thermoraetern

ifrån 1739 icke varit hogre ån 32 gr. och ej

eller vintern tvingat honom någon gång lån-

gre nedom frys-punden, ån 33. I Georgien
fkall Thermoraetern ibland Riga ineraot 40

gr., ja han år obferverad vid 27 d. xo Dec.

och dagen efter vid 3 ofver o /). Kolden i

Aftracan och Quebec, ehnru bågge (udligare
ån Paris, år flrång , ty på férra Uållet gick den

1746 til 26 f gr. och på det fenare 1743 til 34
under o; men det vill ingen ting betyda emot

den Sibenfka. Thermometern foll i Tbmfkoi,
fom år foga nordligare ån Skåne, 1735 til 67;
i Kirenga, under lika polhogd 1737 och 1733

?til 81 i 1 Jenifeifk, 1 grad fudligare ån Stock-*

holm, tilB7f d. id Jan. 1735, ja 1772 var vin-

tern få ftrång, at quickfilfver d. 17 Dec. ftelnade

på | timma i Krafnojark under 55 gr. latitud,
och 2 dagar derefter håndedylikt i Irkutfk. Gra-

den af kold, fom dertil fordras, år ånnu ej vål

determinerad, emedan frulna quickfilfret i Ther-

mometern var interruraperadt, den giffas lik-

vål imellan 75 och 80, men det flåmmer ej

vål 6f verens med forut nåmda obfervacionerg).

f )EUis Phil. Tr. 17j£.

g) Denna ohfervation
ar gjord af Hr. Prof.
Pallas. Om Siherifka hol-

den kan annars la fas i

Gmelins Flora Sih. tom
.

/ och De 1’ Isles afhandl
i Mem. de V Ac, de Pa-
ris HA9-
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Således emedan Rylka Tartarerne i fina un-

derjordifka rum, der de fofva, ågaenvårma
af 46 gr., och i luften ibland måfle utflågyf-,
få åro de inom dygnet underftundom utfat-

te for 133 f gr. foråndring. Ehuru kalk det

år i Siberien kan dock vid 59- gr. lat. fkér-

das råg och korn i Aug., då kring Nelfbns
fåfle vid Hudfons vik under 57 gr. ej kan (ås

och en grufvelig 8 månaders vinter hårfkar.
Ytterfla kolden i Torne, fom nåftan ligger
under pol-kretfen, har hittiis varit 6p gr.och
det d. 23 Jan. 1760.

Våderna åro frie och ofladige.
Då folen viftas vid kråftans vånd-krets år

hon for al!a långre åt norr boende det når-

meftaintil zenith,fom hon någonfm kommer,
råledes tyckes at lommar-vårman uti norra

halfvan då borde vara fbårft, men forfaren-
heten vitnar annorlunda. Den infinner fig ge-
menhgen icke forr, ån 5 eller 6 veckor efter

folftåndet. Hår tilgår juft fom på hvar och

en fommardag. Hettan år fålian ftorft midr

dags-tiden, då folen år hogft, utan omtrent s

timmar fenare. Orfaken år, at luften icke

flrax flapper den vårma hon bekommit. Hår-

igenom målte hånda, at den ånnu okas en tid,
fedan folen fkridit ifrån fin ftorfta hogd. Un-

der återgången til andra vånd-kretfen minfkas
folfkensts vårkan, dels genom fnedare anfall
och långre våg genom luftkretfen; dels detv

igenom, at nåtterna tiltaga och dagarna for-

kortas, hvadan [forhollandet omfider blifvec

iådant, at jorden om natten mifter all den vår-



ma, fom om dagen vunnks, och ånteligen
fådorar hon mera, hvarigenom dagdigen ky-
lan slitager. Såbedes blifver vårman efter en

Vifs minlkning icke vidare tiitåckeiig, at un-

derboiJa vå fkornas upftigning uti fråd och

orter. De féilora derfo'e efter band all fin

foromarprydnad, hvilken tid vi egenteligen
kafe hofl Når vårman biir mindre, ån 15

grader fynes andan.

Vatten kan anfes, nåflan fom et fait, hvilket

til fme'tning fordrar få mycken eld, fom fvarar

mot 72 gr. ofver o på Thermometern. DS

vattenpartiklarne åga denna mångd åro de fins

emellan ånnu rorlige , men uptaga få fulk defs

vårkfamhet, at denna eld ej tojes af quickfilf-
ret, hvilket bolles vid o. Så fnart kallare krop-

par afleda detta til flytaktighet oomgångeliga
forråd råka partiklaroa hvarandra, faffna til-

hopa och anlkjuta i mer eller mindre rediga
cryftaller, efter omftåndigheterne. Ju kallare

luften år defs mer roker af vatnet, fom flap-

per få många flere eldpartiklar ifrån fig, hvil-

ka med ångorlaftade upftiga. Fucktighet, forn

dragit fig ned i jordfkorpan fryfer, hvarige-
jiotn upkommer rjåla: luft-kretiéns ångorftel-
na, hvaraf fno, fom i florre eller mindre

mångd faller ned
,

ofvertåcker marken ochbe-

varar den fiån koldens flrånghet. I djupfno
faller quickfilfret fållan mer ån 9 gr. under

fryspunflen, faff det i luften då fånker fig
til 25, men 2 fotfrånytan kan den vara 13 til 14,

då luftens kold år ig. Så fnart vintern hinner

några grader under o knarrar fnon under fotterne.
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Storfta kolden infaller vanligen några veckor

fedan folen varit uti ftenbåckens våndkrets.

Under denna kailafte årstid eller vintern,

år, uti de polen nårmare belågna orter, na-

turen likfom dod eller i dvala. Dagarna åro

korta och mérka; marken år ofverholgd med

en fnobåddj lof-tråd berofvade fin gronfka;
en del foglar bortfiyttade; en del, åfven lom

några andra djur, ligga uti en dodlik dvala
j

yi fånadens oråkneliga fkarar åro ofynliga, o. f. v.

Men under folens annalkande borjar vårman,
fom férnåmligafi: tyckes holla alt i lif och ro-

relfe, fmåningom vinna dentilvåxt, at natu-

ren quicknar; vinterklådnaden afdrages; tråd

och våxtef borja fkjuta; infecler, foglar och

djur frarokomma och likfom glådja fig ofver

denna åndring, fom allmånt kallas vår.
c Q 1

Af ven fådana åro årstiderna foder om

fienbuckens våndkrets, dock i omvånd ord-

ning, få at det år vinter, du vi hatVa fom-

mar, o. f v. Hår år gemeniigen fkarpare
kold, ån lika långt norr om linien, hvarpå
redan åtfkillige prof åro anforda. Elds-landec

ligger omtrent lika långt från linien fom E-

dinburg, men har mycket olika climat. Man

kunde giffa, at fådant hårrordederutaf, at fo-

len år långfl ifrån jorden uader deras vinter,

men det tyckes vara årfatt derigenom, at de

hafva fin fommar, du bon år aldranårmafl.

Mera, och formodeligen detmåfla, kommer

deraf, at folen viflas 8 dagar langre uti nor-

ra halfvan ån uti den fodra, hvadan deras

vinter blifyer 8 dagar långre ån var, och fom-
TT -



maren lika roycket kortare, hvilket årligen Jå-

ronar ofs roer vårma ån foderlån«

ningarna.
Dimma plågaregenteligen varma och kal-

la lånder. Terre-neuve, Hudfons fund, Co-

romandel, m. fl. åroderuppå bevis, men jord-
klotets fodra halfva tyckes i fynnerhet derfo-

re vara utfatt, monne icke af llone kold och

flera isberg h)\
Vi hafva redan upgifvit de férnåmfla or-

faker fom kunna voila, at vårman under fam-

ma bredd blifver olika i). Deffa hafva ock

jntryck på årstidernas fkiften. Det

fle år, at uti de kallafle orterna åro foga mer

ånaombyten, fommaroch vinter, liklora uti

de varmafte. Hofl och vår åro få korte, at

de nåflan blifva omårkelige. Snon fmålter ic-

ke forr ån emot folflåndet, men då fker det

ganfka hafligt och ofta inom 8 dagar, efter

andra 8 dagar år alt gront, och inom 5 eller

6 veckor alt utblommat ock frén mogna,då
vintern åter med famma haflighet infinner

lig k)
t

Orfaken tyckes til en del vara folens

långre viflande étver fynkretfen. En fvaga-

h) Bouvet lefvårades
2 månaderaf dimma

,
men

icke efter den 20 Jan,
i) §. /jr.

k) Då Prof Gmelin

under lin Siberifka refn
kom til Miingafeia frbs
émuden sJun. ocb d. 10

fnågade. D. 11fyntes fo-
len forfin gangen

klar.

Snån fmålte i haft ,
och d.

!j voro redan falten tåkte

med hlomfter. D 18 var

gråjet l, och d. 29 i\jot
langt, få at man hår nå-

ftau kunde fkovja våxten
,
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re vårkan, lom långre boller uti, kan ofta

utråtta mer ån en haftig, lom fnart uphårer.
Solen år vål låg, men emot pol kretlen går
den knapt ned lolftånds-tiden, utan vårmec

nåftan iika och utan uppeholU
Tjålan hinner fomligftådes få djupt, at han

aldrig uptinar helt och bollen. Vid Jakuzk

går den inemot xoo fot och i Jun. endaft up-

tinar til vid pals 3 /). Når is Ikall fmelta ma-

lle kringvarande kroppar åtminftone tildela ho-

nom lå mycken eld, lom Ivarar emot 72 gr.
ofver o på Thermometern; denna mångd år

til flytakcighet nod vandig, och attraheras få

ftarkt, at den under foreningen ej vårkar på
Thermometern, utan et vatten, lom endaft

åger den, boller honom vid fryspuncfen. Nu

år ilen ofta, efter lufckretfens belkaffenhet fle-

ra grader mer ån fryskyld, och då fodras i

famraa mon mera eld til fmekningen, ty 73
år det minfta m ). Håraf kan flutas huru iång-
famt uptiningen måfte gå, innan nårgrånlan-
de och til lika grad kylda åmnen blifva i

ftånd at tildela den vårma, lom til flytaktighet
år oomgångelig. Kring Nelfons hamninor-

ra America gick tjålan 1746 ofver 16 fot. djupt.

l) Uti denna fladens

Archivfinnes underrettel-

fe, at man 168 j från å.

57 Jul. til d. iNov.och

idB6 från den 1 Apr til

sj Jul. arbetat på en

hunns upgråjning ,
men

forgåfves, ty på 97 fots
djup var jorden hårdtocb

jåmnttilftufen.be Gme-

lins Refa
, tom. u.

m) Hr. Wilcke, V,
Ac

. H. 7772.
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men fådant ar rart »), och i Sverge gården
fålian 6fver några fot.

145. horn Pol-kretfirna år ingen natt, då

folen år vid nafta tropicus, ja vid 67-*- gr:s
bredd år långfta dagen 1 månad. Mitt under

polerna år ailenaft x dag och 1 nattom åiet,

famt 2 gardka långa fkymningar, få atderas

natt under den norra icke kan råknas långre
ån vid pafs ifrån d. xa Nov. til 28 Jan. och

under den fodra ifrån d. 11 Maj til d, 1 Augufti,
Kolden år tiår fkarp ,

dock har man gan-

fka få oblervationer gjorde med thermome-

tern. 1758 ifrån Maj til borjan af Julius, och

imellan 70 och 80 gr:s bredd, hant quickfilf-
ret i det hogfta til g gr. d, ag och ap Jun.,
annars frés det mart dageligen, och d. 34

Jun. flod det kl. vi f. ro. 3 gr. nedom o. D.

t Jul. holl fnon på at fmålta på Spitsbergen,
imellan 79 och go gr:s bredd. Några fjåll-

orter voro ock då framme, men ånnu icke i

blomma o). Andra år torde hår vara blida-

re/>), ty man vet, at tjåran ibland fmeltes

af tråverke.

Luften fer gemenligen grå och vinterak-

tig ut. Denkallare årstiden år hon full roed

») Ellis, Saml. N

Ref tom. 1.

o) Martin, V. Åc.

H. /75c?.

p) Hudfon fager Jig
fimnit mer dn temperert
vid 75 gr, d. 21. Jim.;

men åen 2 Jul. fkarp kold

vidfamma bredd. G. de

Veer fant vidBogr.grant
i Jan.,font ej mdrktes i

Aug. vid 7<T, och tyckte
var man vara mg Jlårre ,

ån vid Novaja zetnlia
.
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glSnfande ispartiklar. Molnen åro låge, grå-

aktige och ej annat ån fkingrande dimmor.

Såilan rågnar, utan nederbérdeo beftårmeren-

dels af fho
,

isbark eller hagel. Våderlolar fy-
nas ganfka ofta och med fuli prakf, få at rin-

garna aldeles likna rågnbågar. Vådren kom-

ma til Jun. merendeis från s, i Jul, åro de o-

ftadige, men i Aug. och Sepr. råder n.

Tjålan måfte hår gå ganlka djupt och på
de flåfta ftåilen aldrig uptina mer ån några
fot vid ytan, dock fkola på Spicsbergen fin*

:nas bottenlofe ofrufne golar q). Annorftådes

:torde det jåmnt vara tsifrufit. Ufom måftac

och och fjåiiorter kunna fåledes inga tråd el-

ler våxter bårga fig under pol-climater.

Sjelfva hafvet fryfer nåpligen på något
:djup, om icke i (ådana vikar der myckef
.vatten utfaller. En fkorpaaf fvampigoch falt-

blandad isforja kan val ibland til några fums

tjockiek hopvåxa,men den upbrytesinom kort

tid. De ftora is-fåk af tiera fots djuplek och

några mils vidd, famc de ofanteliga isberg t

lom til flera famnar refa fig ofver vatnet och

gå éfver 50 djupt, beftå afklar och fot is i
anfeende til fit hufvudåmne. Fålten alftras i

fota hafs-vikar, och bergen åroantingen af få-

dana genora våder, hafslkiften, m, m.hopftap-
lade, eller isklumpar, fom i fjåll-gropar vid

hafsftranden under flera år hopfrufit afupfmålt
fn6, hviika på varma fomrar kringfråtas och
omfider genom egen tyngd brifta, ftortande

i) §• 29-



fig med grufveligt buller i hafvet. Isbergen
inom norra polkretfen låra formodeligen haf-

va fin måda upkomd från de dora liberiika

och ryfka floder r), famt fedan genom drom,
eller ebb och flod foras åt w. I April bérjar
drefis vifa dg imellan Nya Zemlia, Spitsber-
gen och Gronland. Utmed odra Grénland

drifves den forbi Statenhoek in i Davisfund

ånda til <sj gr. lat. medeid floden, fom hår

går i n. Sedan fores den åt w, ty vid Dilco

flodar ej mer åt n. En del torde gå under

ilen in i Frobifhers fund. Sedan ifen annor«

dådes brutit Ids ligger den ånnu fad norr om

Spitshergen j)

145. Af hvad anfort år béfinnas vål års-

tiderne vara någorlunda ordentliga i de me

delmåttigt varma och kalla lånderna, duekår

våderleken ej få regelbunden ,
fom inomTro-

pici, hvaråd rågn och torka på bedåmda ti-

der fig infinna. Det vore af dorda betydel-
fe, om man vide hvad fkiften den inom å-

ret eller åtmindone några veckor fkulle un-

dergå. Man har i aldre tider, merån nu, mifs-

tånkt månan for åvårkan, ej allenad på luft-

kretfen >
utan naycket annat t). Såfom en

r ) Hr. Lomonofow,
H. Ac. H. 1763,

s) Mårtens.

t)Ihushnllshbckev
, lefyn ■

nerUgen gamla ,
får man

manga reglor om tiden
,

i anfeende til månans ut-

då tvcitt ,flackt, lu-

ning
,

in. in. hora anfial-
ias : åfven hjndes at fål-
las tråd i nedan, dock

bar Hr. Du Hamel fm-

nit, at om jkilnad
år

,
vijar dm fnarare

t
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igammal och pålitelig regel utgifves at i:a och

;aldra dygnet af hvart ny betyda ingen ting,
den 3‘,je något, men 4:dc och 51te Ikola utvi-

fa påféljande våderlek til nafta nytånning. Det-

ta tråffar ibland tårameligen in, men jag har

långt oftare funnit det ganlka bedrågeligf. I

lalmanhet åro Barometer-hogdcrne ftorre, då

:måoan år iångft ifrån jorden; lådant vitnaråt-

minftone 48 års oblervationer i Padua t) och

fortjånar upmårklamhet.
Som vårma, kold, nederbord, vindar,

m. m. hafva fina villa orfaker, lå har man

trodt dem åga utftakada grånfor cch deras

combinationer återkomma i låmma ordning
:efter beftåmd rid. At utrona denna kedja åc

et ibland de fornåmfta fyftemålen med de be-

fvårligameteorologilkaobfervationer, fomda-

igeligen på många orter hollas. 6nflieligtvo-

re, at de mera fyftematilkt kunde anftållas,
få at man finge af många lamtidiga anraårk-

mingar under farama och fårlkilta både me-

ridianer och paralleler, veta luftkretfens be-

IkafFenhet tillika på flere ftållen. Hårutaf Ikul-

ie man på kort tid låra mer, ån nu kan vin-

at det hår fke i ny. Se

Epl. des bois. Manan a-

ger formaga atgbra ebh

vcb flod bos efl, man kan

fåledes ej aldeles neka

mbjligheten af defi åvar-

kan i andra mål. Am-

vetfort janar upmårkfam-

I het
,

men mig veterligen
| bar ingen bårutinnan an-

\ ftalt vederhorliga ron och

fbrjok, hvilkafodra myc-
hen omtanka, at blifvti
pålitelige.

u) Toaldi novct tabu-

læ Barometri,
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nas på 100-tal, Defsutom borde luftens fucktig-
het genom tjånliga Hygrometrer afmåtas, ty

den har del i betydande vårkhingar, men dy-
like anftalter fordra for mycken tid och koft-

nad, at for enlkilt råkning foæcagas.

Underftundom, då kalla vintrar infalla

i Europa, år ovanligen raiidt inom pol cirkeln.

Vid borjan af 1740 var på Grønland i Difco

få blidt, at vildgåis ankommo i Jan. och i-

fen var borta i Mars, fom plågar ligga ifrån

Off. til Maj. Likaledes 1763. Ofta år kalla-

re om fbmmartiden, ån då ibland var om

vintern «). De anforda årtal åro bekante for

ovanlig kold i fodra Europa, Sådan fkiljak-

tighet tråffar dock icke altid in.

Jåmnforelfe vifaråfven, at då nederbor-

den ofverflodar på viffa (lålien, Jida andra

derpå bnft, o. f. v. Våta,vårma, in. m. tyckes
tiifalla jordklotet i bellåmd mångd, men (jelf-

va utdelningen beror af lå många och (årfkika

omflåndigheter, at de til åfventyrs f&r hvar

ort aldrig kunna juft i famma ordning åter-

komma, ty om allenaft en enda rubbas kan

den forrycka hela periodifka omloppet Vi

fkola i det foijande få fe, at tilfåiiiga ornflån-

digheter vårkeligen åndra climater. Imedler-

tid fortjånar detta Smne all upmårkfamhet,
och år det af den grund, fom Kong!. Vet

Academien låcer i Almanachocne inféra va-

derleken for
19 årtilbaka, på det utronas måy,

om nytånningarne, fom efter denna period
ungefårligcn återkomma på famma tid, med

u) Egede, Cranz.
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våderfkiftenahafva någon fåker forbindelfe x).
Hittiis bar ock ibland funnits nårma'e ofver-

ensftåmmelfe, ån låtteligen varit at formoda.

En del omftåndigheter åro dockaf den befkaf-

fenhec, at de nåpligea kunna altid tråftd in.

Några graders olikhet i temperatur foi byter
villa tider fno til rågn

,
och tvårtom: vindar-

ne från kalia eller varma vaderftrek, kunna

af tilfålligherer hindras, påfkyndas eller In-

dres, o. f. v., hvilket alt bidrager til påful-
jande vådedeks befkafrenhet.

ANDRA CÅPITLET,

Om tilfalliga forandringar.

146. Jordfkorpan undergår genom mån-

nifko handmånga och ftora foråndringar. Vat-

ten updåmtnas for hyttor, hararar, quarnar,

npfordringar eller dylikavårk: aniiorftådesaf-

ledas de eller goras dem imellan anfenliga graf-
var, Hela Ch:na år genomfkurit af vatten-

ledningar. Stora eller Kungscanaln delar del-

ta vidiyftiga landet i n och s; den bocjas i

janfkapet Peking och gifver ttlfalie at kom-

ma fjoledes ånda til Canton Canalens delar

utgora vid pafs 250 mil tilbopa, famt fjo.
ar och elfvar omtrent lika mycker. Deras

kndsvågac hafva mångflådes behoft cfan-ii-

x) En pjmwial En

gelsman pållod for na-

gra år fedan, atf'amma\

vaderlek återkommer ef-
ter 3j år.



ga fyllningar och vatten-aftappningar. ! Frank-

rike har inom 14 år åftadkomraits communi-

cation imellan Meddhafvet och Atlantifka o-

cean, genom Langvedokfka canalen, at for-

tiga flere dylike arbeten annorftådes. I Nea-

pel år genom berget Paufilipo gjord en hvålfd

landsvåg af £ fvenfk mils iångd, och hvem

kan upråkna alla de ucholkningar, fom biif-

vit tilfkapade under jord. Maasftrickts flen-

grufva kan ryroma ofver 40000 raånnilkor.

(sfverliggande fandftens bådd, Tom åger 160

fots måcktigber, uppeholles af mer ån xooo

pelare, til och ofver 20 fot hoga, Tamt ut-

huggne med fymmetrie i fjelfva klippan t)•

Annu ftorre åro Polfka faltgrufvorne u). Lan-

t) Ryggen af herget ,

uti hvilken denim grufva
år

,
fortfar utmed floden

Mans ånda til Luttich.

Grufvan går vågrått och

ligger Ilefl hotten ganfka
litet hogre
flenen

, genom en opning
åt denna kant

,
medflor be-

quåmligen fores til (iran-

den. Når många blåji å-

ve i grufvan gifva de

talrike, fyrkantipe
,

nått

arbetade och irata rader

(låide pelare , en ganfka
angenåm ut/ikt.Uti krigs-
tider år hår en flåker un-

danflykt, hvaråft åtfbil-

lige dnmmnr gifva nå-

digt vatten. SePhil.Jr.

ab. vol. 11. f. 463.

u) Uti Polfka (altvår-
hen nro ej allenaft mang-

jald'ige pelare ,
utan ock

crucifixer, hilder
,

alta-

| ,
vi. vi. nf genomfkin-

-1 ligt eller annars rent[alt

I uthuggne ,
och [om påfle-

re flådana flåden Ijus

liåndigt hrinnn
,

[amt ar-

betets vidå fordrar en

myckenhet bldfl
, få blif-

ver hår, emot de blån-

kunde vdggnr, pelare och
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cafterfka flollen i England, lom ofver 4000

fot kan beleglas inuti 1jelfva berget, upvåc-
ker 1 våra tider alias forundran, Tom den

fedt x), och Moeris (jo j/), underjordilkegån-

garne i Ægypten 21), m. m. virna ej mindre,

ån de ofanteliga pyramiderne a), om formi-

hitdev
, en utfikt

,
fom hb-

geligen fdgnar Sgonen.
Neduti grufvor na arheta

omtrent joo perjoner och

atminftone 40 par håftar.

Fbrrådetfom der på en

gang kan finnas, ftiger
knapt ofver 130000 cent-

ner ,
men råknas det med

,

Jom kan vara ofverjord ,

och uti nederlagshufen
vid Weichfeln ,Jå gordet
val 400000 centner. Hamb.

Mag, ir.

x) Denna år inråttad

ej nllenaft at affåra vat-

ten
,

utan ock at ifrån

Jjeljva flotften afbåmta
ftenkol med håtar. Se

HofMarfk. och Ridd. Jen-
nings Prejidie-talom Se-

gcljarter genom land och

herg.

y) Strabo liknar Mor-

ris fib vid et haf : den

var med kdnfi grdfd och

i inråttad, at hindra fka-
dan af Nilens årliga fibd.

z) Dejfe gångar åro

' med otroligmoda utgråf-
;de uti et dylikt med pe-

. trificater jylt kalkher g ,

IJom pyramiderne flå up-

på: hår finnas hal farne-

grade lik eller Mumier
,

I uti upråttftående kiftor
,

Jom åro ftålde
,

hvar i fin
niche.

a) Enligt Chazelles

måtning ar Sihrflapyra-
miden j69 fot hbg och

7-/5 tvart igenom vid

i hotten. De dro fyrkanti-
\ge, aj granit trappvis
lagde och ftåldc efter de

y hufvud- vdderftrecken.
Diodorus Siculus he-

råttar, at Semiramis

utur Armenijka bergen
låtit utbugga en jlen aj
iy.o fots långdocb 2jfots
hredd

,
hvilken Jedan up-
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dens drifliga beflut och deras tiltagfna vårk-

ftåliighet. Utom alt detta forvandla jordens
invånare efter hånd de ftorfla fkogar til ka-

-3a fahlbygder, och den vildafle jord til bå-

rande ång eller åkerfelt, m. m. fom rummet

ej tilflådjer atanfora, emedan ej kånflens,u-
tan naturens egna vårkningar hår komma un-

der bstracktande, ehuru de forrå, fom l det

foljande fkall vifafig, ofta på et ganfka mår-

kebgt fatt hindra, rubba eller aldeles omån-

dra de fenare.

147, At ytan raångflådes {junker, lång-
famraare eller haftigare, kan af oråkneliga ve*

derroålen bevifas. Den mur, forn Romarena

i andra xoo tsiet updrogo tvart ofver Scot-

land, ifrån haf til haf, flår na fS godt, fora

aldeles under jord, der några quarlefvor mår-

kas. Likaledes den jordvall at ir mil, fora

Hadrian år 129 lår upkafta tvart ofver Eng-
land, ifrån Newcaftel til Cårlifle, hvilken se-

verus {edan låt upfåtta at ften, och Generalen

ætius år 430 ånnu ftarkare af regel, 12 tothég.
Denna finnes ånnu fomligftådes igen, men

under jord, hvilket icke kunnat på en mager

och fuga upbrukad nejd hånda af tykning b).
Likaledes befinnes Italiens botten vara anfea-

ligen foråndrad, hvartil de bekanta borgraå-

ftare-vågarna nu åro ojåfaktiga vitnen. Gen-

foren appius claudius aniade for 2145 år fe-

reftes i Babel och rakfia •
Jes får et verldenes un-

der.

b) SeHr.CanceUi-Rådet

Ferrners tal om Hattu*

minfbnngen , f 40.
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dan en våg, 14 fot bred och ånda rått fram

ifrån Roro til Capua, hvartil åtlkillige berg

djupt måfte genomhuggas. Grunden gjordes
få faft och tegningen få nått, at der han ån*

nu år i behoil, kan ingen vårjudd ftickas imel-

lan ftenarna. Icke dels mindre år denna våg
nu obiukbar hela 10 mil, ifrån Rom til

Torre Gelle Mole, emedan den ån går ofver

lå branta hogder, ån uti få djupa dalar, at

ingen refande kan nytja den. Siuteligen for-

lorar den fig uti det vidloftiga Ponnfka trå-

fket, roen kommer åter fram vid Torre del-

le Mole och kan (fycktals foljas, långre eller

kortare i lander, ibland inemot 7 fjerdedels
ruil. Fram emot s. Agatha forloras den åter.

Flamminifka vågen, fora for 1093 år (edan

anlades tvånofver Italien, från Rom til Rimi.

ni, har undergådt flika rubbningar, men-hår-

vid ar befynnerligt, at en del, imellan Otri-

coli och Caflei Nuovo, af ungefårligen 3 mils

långd, i långliga tider legat under jord, och

åter igen upkommit til de refandes tjånft b).
QuarkfVor af hus, fom mångftådes up-

gråfvas, intyga det famma. Uti Ravenna år

fådant i fynnerhet underfokt. De fiefta bu-

fens gålf funnos på 30-talet ligga under vat*

tubrynen, då den var bog. Man vet, at Ra-

vennas nejd fordom varit vattufjuktr), hvad

under då, at flora byggnader på fådan grund
fåtta fig, och de maft fom åro tyngft. Så-

ledes, ehuru Gothifka Konungen Thidrik af

f) Vitruyius; Sidonius Appoliinaris,



Bern grafftålle byggdes år 495, och foljakteli-

gen lenare ån Domkyrkan, fom uti Kejfar

theodosii tid fkall varaamagd, få har den for-

rå dock kunnat fjunka mycket mera genom

florre tyngd d). For ofrigc år grafftåller u-

tom fladen, hvars grund efter all anledning
bordt vara lofare ån inuti, hvaråflden genom
fiera tunga och kanfke til en del nedfunkna

byggnadder blifvit hoptryckt och faflare. Det-

ta grafdalle finnes nu til hålften under jord.
Då en flik låttning fker lika ofver alt har

den inga farliga foljder; roen fker det oiamnt

upkomroa råmnor och underflundom rubbas

hela åbyggnadens fammanhang.
j __

cj

Ibland fker (junkningen hafUgarc. Bor-

ge herregård vid Fredrickshall i Norrige fjonk
1702, d. 5 Febr. 100 famnar djupt, lamnade

en furop efter fig, 3 ri! 400 ainar lang och

hålften få bred: 14 månnilkor och 200 krea-

tur omkoromo hårvid. Garps vattufall och

den forbdopande ån Giommen, hade utan tvif-

vel i fiera år undergråfvic denna nejd e ). On

Pontico vid Negropont fjonk 1758 tillika med

2 andra i granfkapet nfan teken til jordbåf-

ning/), och 1763 d. 1 Sept. et flycke lind

d) Utom tjockn murar

(tfbuggen (ten
,

Jå heftår

defs cupoln nf en enåa ften
,

3Sfot i tvår linen och ij f.

tjock , bvaromkring på
inket de 12 Apofnrs fo-
der aj ovanlig ftorlek

t

va-

rit ftdida til dcjl Lud-

vie XIl på ijoo
takt

bortfor de dem. Hr. C.

R. Ferrner, /. 13.

d) Pontopnidan.

f) Sv. fadtidn. n-,

56
-

'
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på on Banda Necra, s mil i omkrets, med

folk och kreatur g ).

Jordklotets fafta pelare, bergen, åro un-

derksftade famina åkomtnor. VifTa hogder
iåtta fig efter band och nåflan omårkeligen.
Craichs torn i Derbystchire kunde fordom

ej fynas ifrån et vifst flålle imellan Hopton
och Wirkvworth, då likvål fedan ånda intil

en del af Kyrkan blifvit ifrån det tamma fyn-
ligf, genom etemiilan varande bergs fåttningÆ).

Dylikt foregitves vid Folkftone i Kent och u-

ti Irland i). Når tankning Acer ojåmnt up-

komma fprickor. Et 200 famnar hogt berg
5 Kinzerviigs gåid uti Norrige rårnnade for

ficra år tilbaka. I borjan var opningen liten,

efter hånd blef den få bred, at ingen kunde

gå derofver, och ånteligen xo alnar vid. E-

na delen ligger nu 6 ti! 8 alnar djuparc,
ån den andra k ). Byn Piurs i Sweitz for-

tlordes med 2000 månnifkor 1618 d. 25 Aug.
af et lofsnat bergftycke, fom låmnade en flor

fjo etter fig, formodeligen af floden Mairas

férftoppniog /). Våflra fidan af Diableret i

Walliferland nedflortades 1714 d. 14 Sep., of*

verrafkade mycket folk och kreatur, famt ån-

drade 4båckarsvåg. Den nedfjunkna delen kan

icke bevandras på en timma, kvarken 1 Jångd
eller bredd /). Uti Italien vid Nodca råm-

g) Pdfl - tidn. i~64.

h) Iva)us.

i) l 1 bil. Tr. ahr. v.

IV P. 2. J.
k) Pontoppidan.

/) Camerari di!s,

VI,
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nåde och fjonk ena delen af et berg få djupt,
at icke botten råcktes raed 294famnars fno-

re. 1765 d. 24 Jun. fjonk Montpiano i Nea-

pel af
x

T

o
quadratmils vidd, fåatnu knaptflåi*

let fyns. Et kritberg fondrades i det lamma

denfran och begrafde roånga månnilkor m ).
Staden Pontoife år belågen med 2 gator un-

der en brant kiippa, på hvilkens afflutning
hus och kyrkor åro byggdc: 1767 d. 25 Nov.

kl. 111 f. m. lofsnade af kiippan et ftycke 50

fot langt, 30 hogt och § bredt, med gruf-

veligt buller, 3 hus kullffoctes och bortfor-

des: det fkedde i 3 affatfér inom 4-5 min,

få at folket hade någon tid til råddning n).

Delle ochdylika håndelferhårrora af grun-

dens fåttning, vattens undergrafning, under-

jordifk eld, m. m. ja uti Schiuchtern (kali for

några år fedan, ec haftigt rågn under 4 vec-

kor få upblott marken, at bergskullar fmå-

ningom fart fig jåmnt med ofnga ytan «).
Irån d. 16 til d. 19 Nov. 1767 har et ftarkt rågn

iTyroln orfakat fådan flod, at husoch vingår-
dar biifvit fordcrfvade, lamt berg lolfade, lom

nedfallit och updåmt vatten i dåiderne. Sta-

den Neumark, fom for 500 år fedan å nyo

upbyggdes i llållet for den urgamla marknads

platfen Enn eller Equa, af de Romare Endidæ

kallad, fom då af vattuflod åfven var forftord,
blef nu i grund forodd, hvarvid 200 perfo-
ner omkoramit o).

m) Påfttidn. n. <ff, o) Våfltidningen n. t.

n) Pdfitidn, qfo,



foråndringar. 169

148. Likfom en de! orfer fjunka få hå-

ja fig andra. Marcklehill i Herefordfchire op-
kom 1571 på det fårt, at några och! tjuga
tunneland fkdde fig ifrån den éfriga marken,
och fiyctade lig på 3 dygn 400 (leg, finånin-

gom och utan buller, famt (vålde derpå ha-

lligt up til en anfenlig hogd pj.

Gemenligen åro flika handeller folgder af

någon fjunkning; ty om en bergrygg hvilar

på los grund, hvars fidofpånningar rainftcas el-

ler uphåfvas, få måile berget fånka fig un-

der det den lofare jorden gifver fig up på
fidorne.

Jordbåfningar Sro ofrafl orfak til nyahog*
der. Man vet dock icke något prof at berg
med vanliga hvarf, mindre någon dylikrygg,
lå blifvit tilfkapad, ja man bar ingen anled-

ning at tro det något vanligit berg fmånin-

gom vunnit florre hogd.
C? O

Hogderna blottas rned tiden, nedcrbor-

den affkoljer och bortforer deras jord och

muknade partiklar. Af (ådana åmnen beftår

åkerjorden på åtlkilliga Rallen i Norrige, hvil-

ka fatt Hg i dalarna lag efter lag q). I Jemt-
land år jordmånen uti bryndens bergensgran-
fkap något lerig, (men ej fammanhångande)
famt til farg och egenfkaper lik bergarcen. I-

mellan fjåilen, der ftåliden finnes, fes tydeliga
glimmer-partiklar blandade i fin och hvit jord,
o, f. v. r). Vid voldfamraa floder kunnafli-

p) Hr. C. R. Ferr-

ner, /. 43.

q) Pontoppidan,

r) Hr. Cronftedt, F*

Ac
.

H. qtj.



ke vifnngs partiklar toras lang vag. På fa-

dant fåte hojas efter band de lågte flålien af

jordytan. Ja myrur,
trålk och fjoar vallas of-

ta igån ifrån en eller flera (kander, Myror
ofverfvåmmas viHa årstider och blifva trogt

at med vatnet; de beflå af upblott våxt-jorcl,

hårbergera Hippuris, Ucricolariæ, Eriophora,
Droferæ

,
Scheuchzeria

?
Galtha

, Equifeta ,

Schoeni, Junci, Scirpi, Carices, med flere,

hvilkas rotter binda lig til en faramanhångande
fvåi, fom då gytjan derunder år blot, likfom

gongar. Når fucktighet envid quarholles tager

Rodmofla (Sphagnum paluftre) ofverhand och

våxer båddvis utur topparna ,
fuper vatten (om

en fvamp, utrotar tråd, goromfider få torrt, at

Andromeda, några Ericæ och Lichenes, famt

Hjortron der kunna våxa. Således foråndras

myror til moflar, fom då de hannit vits grad
af r6ta och torka gifva bråntorf, Den nya

fyllningen år ofta i eller 2 famnar djap, i-

biand genomfatt af tråd, rotter, fjofnåtkor,

m. m. Trålk hyfa kring bråddarne, der fmå

vikar eller holmar gora rnera lugnt vatten,

Nympheæ, Stratiotis. Subularia, Lobelig, Ty-

pha, Sparganium, några Potamogeta , Scirpus

paluftris, Arundo phragroices, med flere. Des-

la bryta vatnets rérelfe, beholla imellan fig,
hvad fom infkéljes, rutna fjelfva, och genom

ak detta uplandas fmåmngom, derpå fåiterfig
i bor jan Al, Vide, Pors (Myrica Gale), Brak-

ved (Rhamnus frangula), ro. fl. Tamt federme-

ra florre Ikog, lå at hela Tråfk och ofta vi-

kar af fmå fjoar igenvallas med tiden til kårr,

170 Om tilfåSlia'a
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hvaråfl: flubbar och fkog nedfjunka eller of-

vervåxas.

Flygfand år få fin, at den likfom flyter,
hvadan man derud kan drunkna. Denna fin-

nes ibland fedan man kommit igenorn berg
eller jordhvarf. Når han blotdas fdres han af

våder, fom fno, Flygfandens inkråcktningar
1 Skåne aro bekante. Uti nedre Bretagne år

en ort vid S, Paul de Lion, fom fore 1666

beboddes, men år nu med flygfånd betåckt

til mer ån 20 fot. Torn och fkårftenar kun-

de ånnu fynas 1722, Sjelfva S. Paul flår i fa-

ra och måfle fanden koras bort af gatorna.
Den kommer ifrån et tålt af några milsvidd,
fom ligger lika hogt med hafvet och var

fordom okåndt, antingen vatnet fedan dragit
fig undan, eller vråkt den dit s). Vid Down-

ham i SufFolk hånde i forrå 100 talet en

flik fandflod t): 1 Africa åro både aldre och

nyare flåder på fådant fått begrafne. Man

år ock ibland på hafvet utlatt for fand-ur. 1719
d. 6 Apr. mårktes et fådant i Atlantifka haf-

vet, fora varade i 3 timmar, 4 til y mil i-

från Ifle Royale, fom var nåfla land u). De

2 uddar
,

imelian hvilka Isblinken på Gronland

år belågen ,
beflå af flygfånd, hvilken vidftorm,

på 7 mils afflånd fkali fylla ogonen.
Genom fjunkning och fyllning tyckas de

noånga underjordifka fkogar blifvir begrafne.

s) Mern. de l' Ac, de

Paris n22.

t) Ih. Wright, Ph.

7r. abr. Vol. 11. f 4 fj.

u) Mem. de /’ Ac. de

Faris, i~\19,



Tråd åro fundna på ig fotsdjup, hvarunder

legat fkådepånningar ofver julius cæsar, ja

på fumptga ftåilen i England, af Kon. edvard

iv:s mynt 19 fot djupt, hvilket utraårker in-

emot 1 tums fyllning om året x).
2- j C> /

Uniderjordifk fkog finnes gernenligen på
fidlåndiga ftåilen. På on Mann ilår, ud et

ftort tråfk, tall på rot vid 20 tots djupy).
Uti Hatfield*chace tråfras ock fådane likiom

våxande, tillika roed notfer, ålion, tallkotcar,

hackor, ro. m. På 6n Axholm råkas i tralle

16 alnars ekar, ej langt från fma ftubbar, fom

ånnu flå farte i jorden , 3 fot djupt; 36 alnars

tallar ligga 1 fot djuparea). Pååtfkilliga an-

dra orter i England finnes arbetad fkog tilli-

ka med yxor och hackor. I Holland,Sweitz,

Frankrike, Italien och fierrtådes traffes tråd

begrafna ibland flera hvarf ftubbar n). H?ad

fom iaktagits omkring Modena år forut be-

fkrifvit b). Vid Åsarps prårtgård i Fifsborgs
lån åro 2 moflar, hvilka fomligrtådes åro helt

IVarta, beftående af tjock dy och los bråntorf,
fom af rågn upblotnar, men annars torkar lå,

at man kan gå deruppå. I brynen af derta

fvarta falt finnas allehanda ftubbar och rotter,

fom årligen på denna fkoglofa orten anvån-

das til brånfle, men i deras ftåilen upfticka
fnart nya, mårt: i vatår och under tjåldraget.
Sådan hushollning år brukad i många år, u-

x ) Plot Hifi. nut. de

Stajford.
y) Rajus.

a) Ph. 7r. n. 6~j.
ci) Ph. Tr. ahr, vol. IT.

V) Q. f2y
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tan at ånnu mårkes någon ininfkning på dy-
lika ftubbar. At hår fordom vårit fkog år bc-

kant. Dylikt har vilat fig vid Nolhaga , \
mil från Alingsås, hvaråll får inemot go år

fedan en molfa updikades och alla ftubbar

borttogos i dikena, men nu finnes åter der

en mångd fådana c).

Alt detta utmårker en eller flera fåttnin-

gar, ty omojeh'gen hafva tråd kunnatvåxaun-

der vatten, DetTa Sndringår låra ibland Iltede

haftigt, då hackor, in. m. blifvit låmnat. På

fådana nedflnkta orter famlas vatten, och ef-

ter band fyilas de. Når krig, påft eller ut-

fiyttning gor et land 6de, (å at hvarkenyxa,
lia eller bolkap ofreda ytan, ofvervåxer den

gårna inom et 100 tal med Ikog. Fruktbare

dalar forvandlas til vildmarker. Imellan tråd

på fanka ftållen trifves vål molla, fom quar-
holier våta. Lof, barr, quiftar, jord, m. m.

famlas dit från hogderna, lamt betåekas med

raolla. Skogseld kan afbtånna tråden, dåftub-

bar och rotter ledan ofvervåxas. Flere dy-
like foråndringar efter hvarandra kunna om

några xoo år lorbyta en dal til kårr, med dy
och bråntorf, lamt flera hvarf af ftubbaroch
tråd ofver hvarandra,

149- Underjordifkeld går raånga och vold-

famma foråndringar påjordklotet, båds
genom

uphojande och forlånkning. Dels forfta vår-

kan ytrar lig nti treggehanda roreller, hvil*

ka antingen endera, två eller tre på en gang

rnårkas. Den fdrfta befiår af fvångningar uti

c) Hr. Ro c hof, F. Ac. H
. qtf’j.



horitzontel plan, Dylika infunno fig i Lifabon

d. i Nov. 1755, och fedan nåftan et helt ål.

Åro de håfeiga och ojåmna få forftores grun-

den och all derpå gjord åbyggnad. Vatten år-

lyder deffa råreller tydeligaft.
Ibland år en uplyftande fkakning ti! flå des;

*lå upkomma många nya oar. Jordfkorpan upiyf-
tas, brifler ofta och fjunker åter ril en del

djupt neder, hvaraf nya fjoar, tråfk och kål-

lor fonneras. Vatten lyder enligt fin flytak-

tighet fnarare ån det torra. Det fleg i Lifa-

bon pfver 30 fot hogre, ån defs bryn vanli-

gen år, men drog flg flraxfåtilbaka, ac Ta-

go
blef torr mittuti: 4 minuter derefter fleg

det åter 6fver 30 fot, fortfarande fa fkiftvis

3 ganger.

Underftundom tilkommer en explofions-
rore'.fe. Den liknar en [prungen mma och

bryter uc med fuil låga, Detta år jordbåfnin-

garnas hogd och hårefter fackta de n
S ge-

rnenligen. Genom de brutna opningar ka-

ftas ofta vatten, afka, jord, ftora ftenar,

ro. m. lång våg. Frite hångande kroppar, fora

lampar och Ijuskronor, utmårka for desfa

rorelfer någon vifs ftråckning, hvaraf ofta

hånder, at ej alla byggnader på lamma ort

Ikadas
,

utan en del bibehollas, då de åro il-

tern denna kofa. Stotarna åro ibland få, i-

bland komma de igen flera ganger, dock ti-

tan ordning och fammanhang, kvarken fins

emellan, eller med ebb och flod. Soraligeor-

ter åro befynnerligen utfatte. Lima Ikakades

1582, 1586', 1609, 1630, 1655,1678, 1687 ?
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1690, 1697, id99, 1716, 1725, 1732, 1734,

1742, 1743 och 1746. Den fifla var i fyn-
nerhet grufvelig. Inoro 3 min. var ftorre de-

len af (laden forftord; Callao fordrånkt och

af 4COO perloner undfluppo endaft 200', 23

fkepp forfånktes. På 1 dygn kandes ofver 200

fkakningar och inril folj. 24 Febr. 451. Sam-

ma natt utbrullo 4 Vulcaner, (prutande en o-

fantelig mångd vatten. Under alt detta horas

åtfkiliiga Ijud, liknande rullande, tjutande, forl

och knallande.

Ofta(l kånnas jorbåfningarna endaft på fma

rymderj men ej lalian angripa de åfven ftorre

trafter, (åfom 1692, då hela Jamaica fjonk 1

foc och dor fjo nu finnes der forut var hoga
berg: ibland tyckas de anfåtta ftorre delen af

jordklotet. f6oi d. i Sept. fkakades nåftan he-

la Europa och en del af Aften d), men af ai-

la, hvars hugkomft ticlebockerna forvarat, år

vål den i alla hånfeender grufveligaft ,
fom

volde Lifabons forHyring 1755 d. 1 Nov. Man

vet, at den anda ifrån Grønland langt in mi

Africa nå.Un påengång kåndes. Uti Norri-

ge, Sverige, Tyfkland, Sveiz och flerftadcs

mårktes den foga mer
,

ån af en lindrig (hak-

ning eller vatnens ovanliga rorelfer, menåt-

fkdliga orter i Frar,krike, nåftan hela Spanien,
Marocco, Sale, Fez, Tetuan, Cadix och i (yn-
nerhet Lifabon

,
blefvo hårdare medfarne.

Sådana voldfamheter tåfiadkomma mång-

faldiga rubbmngar på jordklotet. Skorpanråm-
nar; i junker fomiigflådes; bojer (ig på andra

d) Bertrand, Tremhl. de la Jcrre,



ftållen, loften fyHes med rék och fråmman-

de åmnen, hvaraf (olen doljes eller fer rod

ut, ymniga iuft-eldar cch grymmafte orkaner

upkoroma; ja fjelfva hafsbotten deltager hår-

uti, hvaribland nya oar åro nåftan det enda,

fom at dels foråndringar faller ofs i ogonen.
Sådana hårrora antingen af hafsbottens uplyft-
ning ofver vattubrynen, uti hvilken håndel-

(e deras hvarf aro de fåmma, fom der finnas,
eller ock hopftaplas de oredigt af forbrånda

åmnen, fom
genom någon bruten opning up-

kaftas. Ofta håoda bågge delar tillika.

De gamle ftåmma ofverens, at oa Thera

i Ægeifka hafvet, nuSanterin kallad, tillikarøed

Therafia, fordom upkommit genom jorcibåf-

ning, ehuru man icke noga vet tidens). De-

los, Rhodus, Anaphe, Nea, Halope, in. fl.

hofva lika urfprång /). Hiera (nu ftora Kam-

men! ) upkaflades igo år for Chrifti todelfe,

hvarunder flamraor fkåftals utbrufio genom

fjelfva vatnet g). 6n Chryfe fjdnk vid farn-

e) Plinius fåger val

y-de året a} ryy.te olym-

piaden (Se L. 11. c. 8" ),

fom [varar mot 257
året

f. C
,

men af Herodo* 1
ti L. IV finnes

,
at The-

ra langtfortit varitnamn-

kunstig.

/ ) Se Hr, R, E. Ra-

ftes hok de novis e ma-

ri natis infulis ,
utkofnmen

rft 9, Han har med myc-

ken filt och granfkning

famlathc.de aldre och ny•

ars herdtteljer
,

j g) Strabo Jager, at LU

I gor uthrufio ijjon y. dygn
t

Urne lian Thera och Tbe-

I rafia ,
at flora hlock up-

kaflades och en ny 6 af

12 ftadlers omkrets up-

kom.

176 Om tilfålilga



forSndringar, 177

roa tilfålle. Thia upkom år 19, en annan 46,

en 60, en 1573 och en 16jo /). Bredvid,

Santerin borjade en ny o vifa fig 1707, d. 23

Jun. Efter jordbåfning uplyftades fmaningona
en hvit odi rundklippa, vid hvars yta hång-
de lera och oflron. Hafvet var på många
mil omkring grumligt och bredvid den

up-

ftigande maflan kokande. D. 16 Jul. fyntss
en tiock rok och xg nya, men brånda klippor,
lom dageligen h6gde fig och omfider gingo i-

hop med den forib. D. med

grufvelig rok och ftenkaflning. Denna våx-

te lange och var 1712 vid pafs 4 mil otn-

ikring. De gamle tillågga Æolifka eller Li-

parifka oarna omkring nedre delen at Italien

:et flikt urfprang; de vifa ock tydeligafie fpår
ideraf. Stromboli år ånnu i dag eldfprutande:
,Vulcano liknar Solfatara: Ifchia beftaraf pimp-
Ifien och lava, åger beta kållor och flere mynnin-
gar eller craterer, af hvilka enfprutadeeld 1303

'b\ Likaledes åro oarneNifida och Procitafui-

ileaf vulcans åranen: den fenare.troddes fordom

’Vara fkild från fafta landet. Ej langt från S,

b) Strabo beréttar ef-
ter Timaeus

,
at berget

Epopon på Pithecufa ka-

fint flammor. Se Lih V.

Niclas-berget på Jfchia\
år lika, om icke bogre, j
ån Fefnvhis

,
bopfatt afj

7ufa. Eid Lacco år en'
J I

I Lave-klippn , Jom genom
en håla utjlåpper et gan-

fkaknUt vader
,

På liran-
den år fanden jomligjlå-
des hrånnande hetjbeftåen-

\ de til någon del aj jårn-

korn, bvtlka dragas af
magneten.



Miguel, en af Azorerna, upflack 1638 ijnn.

en anfenlig 6. Likaledes 1720! Nov. en i-

mellan S. Miguel och Terceira, fom fmånin*

gom blef få hog, at bon lågs 7 eller 8 mil.

Lågor, flen och alka kaflades
up emot fkyar-

na och fifkar dogo omkring af hetta. 6n

tycktesbeftå af hafkeligapimpftens klippor och

har federmera få fjunkit', at bon 17221 Mars

var juft vid vattubrynen. I denna nejd fkola

ock 1591 och 1628 nya oar upkommit, men

beråtteiferne åro ej påliteligeA, 1766 i 03:. blef

genom jordbåfning on Trinitad få åndrad,

at hogfta bergen fjunkit naftan jåmnt med

éfriga marken, Utaf alt detta kan nogfamf
inhåmtas hvad foråndringar hafsbotten genom

jordbåfningar undergår. Nya oar apkommay

gamla fjunka ,
o. f. v. Los grund fkakas lin-

drigare ån faft. On Ormus har ofta, men

mindre betydande Ikålfningar, ehuru full delt

Ikall vara af fvafvel, faltpeter, m, m,

Eldfprutande berg åro på det torra rok-

gangar eller {korftenar
,

fom affora en hop
åmnen, hvilka annars under jordbåfning {kul-

le vafa langt fariigare. De roka, kafta Jågor,
adka, ftenar dch ibland glodande ftrommaraf

frnålta åmnen, fom ftelnade kalias lava. Hår-

Vid men i fynnerhet forut fkakas hela nejden
med hafkeligt buller. VifTa tider uphorer bran-

den, mendetåndasåterochtyckas endaft imed-

lertid hvila for at famla nya
krafter. En del Vnl-

caner flockna val aldeles ut, men få borja ock

andra berg at brinna, fom aldrig forut va-

rit tånda.

i) Omijyi ocb IC2Sårs bar
, Je Hr. Rafpes lok.
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Uti Europa åro få fådane. Hekla på Island

år rycktbar. Den IkaSl forft utbruftit år 1104.

Sédermera barden brunnit 1157, 1223,

då den råmnac ånda igenom, 1341, 1362,

1389, 1558, »638, och 1693 *)• Alt fedan

har den ej rokt en gång; men Krafle, Roblegau
och Oeraife tyckas blitvit eldftåder i

F.ldfångt vatten /), pimpften, alka, ja ftora

ftromrnar fvafvel m), hafva blifvit utkaftade

ifrån Hekla. 1766 d. s Apr. borjade den åter

;efrer 73 års hvila, at under håfrig jordbåfning
:kafta eldlågor, ften och alka, hvaraf 9 gårdar
på lodra fidan blifvit forftorde, famt en hop'
kreatur omkomne.

Om Grånlands eldfprntande berg har rnaii

ingen pålitelig underråttelfe n\ Alt ifråo

i) Pontoppidan.
k) Horrebow, Nachr.

von Island, f. s2.*
> j j

l) Voy. au Nord,
tom. 7.

ni) Pontoppidan le•

rattar
,

at deraf blifvit
håmtat til Danpa kmt-

brakens behof.
n) Kircher ( M. S.

tom.ifjheråttar om Barth.

Zenetus, enVenetianoch

Danpi Amirafat han fun-
nit et eldfprutande berg
t>å Grån land

,
vid hvars

fot Dominikaner munkar

låtit upbygga klatter af
pimptten , fom herget ut-

kaftat, hvilken haft den

befkajfenket, at ban klik-

bat
,

Jom judenheck, då

han fucktades. Vatnet nf
en varm kålla pola min-

karna genom ror ledt til

klåftret
,

famt dermed

varmt pna rim
,

kokat

och bakat. Cranz beråt-

tar, at dettn S. 7bovine

|,klåfler legat på lilla bn

j Onartok
, flrax i IV om

I Gronlands ytterfta udde
t

och at detnåmnesi Dan•
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Bonn til Bingh ochßidesheim åro 2 rader be%
åmellan hvi/ka Rhenftrommen rinner. Top-
parre åro brande och hafva opningar iikeup-
nedvånde coni. Vid Andernach finnas de mérk-

grå och pipuge ftenbiock, fom brytas och fål-

jas under namn afßheniånclkqvarnflen. Trafl

år ock et vulcans åmne från deila trafter, chu-

ru hiftorien knapt gifver någon underråttelfe

om underjordilk eid i nejden o).
Bergen mi Auvergne hafva fordom va-

rit eldfputande, ehuru inga fpår finnas uti bi-

floden derom. Voivic haren conifk fkap-
md, fom de flåfe vulcaner. Foten bedår af

blek granit, hvarofver ligger en bådd af al-

lehanda pimpften; håruppl morkroda eller

rnattfvana flenblåck med ojårana kanter, al-

deles fom flagg, hvilka betåckas af pimp-
ften, och ofverft år en mjuk gråden ud fto-

ra maffor, Litet nedom fpitfen år en trattlik

opmng åt sw, hvaråt åfven lavan finnes. Åt

N och oår alt med pimpften tåckt, Åt w

bar rågn blottat hvarf ofver hvarandra af rz

til 15 tums måcktighet, hvars fogningar icke

åro fyllde med mangel eller flika arter, fom

uti vanliga berg. Åmnet låter e] heller bry-
ta fig uti parallela lager, titan i alla kofor. Det

ir hårdt, pipogt, jårngrått och får en pulver-

fka krhnikan
,

men ej i

Islåndfka fkrifter.
o) Tacitus nemner ut-

Irytande eld
, fom for-

færde en flad hårftådes

och forodde anda intil

tnurarna af Chln
,

utan

at y ågn eller Rhenflrom-

{menfårmadde hindra det*

1 Am. XIII.
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hinna (efflorefcenfia) i luften. Puy de dorne

har lika fkapnad och opning, dylik pimpften,
famt afkblandad jårnhalltig flagg. ir eller 1 6

fådana flocknada vulcaner finnas på famma

bergftråcka. Guldbergct år en ftrå-kning i

form af håfifko. hvars boning år åc no, och

det egentehgen få ballade Guldberget ligger
vid modningen. Dels fkaonad årconilk, men

vifar ej famma e'dfp'ntningsåmnen, fom de

andra, formodeligen af mera fkog och våx-

ter hortgomde. Cipucinern år eo oformelig
pik, troligen emedan han icke nog ofta brun-

nit. Varma bader finnas omkring alla nåm-

da bera, tillika med en myckenhet ftenkol,

bergolja, m. m. Å fkilhge berg på dcnna

ftråckan hafva dock icke brunnit, hvilket de*

ras fkifer tydeligen gkver vid banden« Gra-

nit och tak-fkifer utgora kroppen af de berg
der Pik*?rna finnas, Ov,h delle åmnen dritne

for ffarkeld, gifva åfvenfådan flagg och pimp-
ften, fom finnes omkring dem, Svarta och

ibland gula glaskorn finnas hår uti lavan,
hvars boiningar for ofrigt aldeles likna de, fom

raårkas på Vefuvius p ).

På bela Appennins flråckning finnesflerftådes

lav, der har foljakteligen forrvarit vulcaner q).
Vefuvius ligger ftrax vid Neapel. Det åc

enflakadt och utao farnmanhang med Apcn-
inin. Den våftra eller emot haf vet belågna

P ) Hr. Guettard,
'Mern. de P Ae, de Paris

,

77S2'

q) Hr. De la Conda-

mine, Mem.diP.Ac, di

Pat is, /7J7*
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fidan år ganfka frucktbar r) ,
men på de aq-

dra les bara alka och forbrånda ftenar. Det år

' delt i tu. Sodra toppen lom nu egenteliga
kallas Vefuvius, år ofver hafvet 6f-

ver dalen 813 fot hogt, men norra delen,eller

Monte di lomma, år ipd fot lagre, gåri half-

cirkel omkring den forrå och åger på oltra

åndan namn af Ottajano efter en vid foten

liggande by, åfven lom den vaffra af byn
Somma. Dalen irødlan defla hcgder beter A-

trio dj Cavallp. De gamle mena formodeligen
med Veluvius det lom nu bår namn af Monte

di Somma
,

hvilket utantvifvel af underiordilk
eldår danat, tydels utåt kringvarande fåit flut-

tande hvarf beftå af grå afka med pimpften,
gråblå lava med fvarta Ikorlflilor, famt en

fvart lava med granatlika hvita cryftaller; des-

fe omvåxla utan ordning, dock tyckas alk-

bvarfven vara de flefla. Hvarderas roåcktig-
hetår omtrent 1-2 fot. Tvarsofver hvarfven

gå lodråtte, eller ej langt derifrån Ikilde band,

til 3 fots måcktighet, beftående antingen af

gråblå lava med eller ufan Ikorl, eller ock

fvartgrå lava med granatlika cryftaller, lom

af tiden mycket blifvit angripne. Ingen Hi-

ftoria nemner, at Monte di Somma någonfm
brannit, dock giflades redan for 1700 år le-

dan, at det varitantåndt: det belkrefsdå hafva

r) Ifynnerhet hekant t
afVino Green

,
Mnlatefia

och Lncrymæ Chrifli, fom

af drufvortilredas ,
hvil-

ka vuxit på de gulbrma

afkhogarne vid foten af

Vefuvius.
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en flor ofruktfam flått ofvanpå, til fårgen

grått, fullt af hålor och pipugheter, famt fo-

tiga ftenar s). Flere qvarlefvor efter urmin-

nes eldfprutningar i denna nejd anforas vid flu-

tet af denna Vulcans befkrifning. Fotens om-

krets af aila tre år vid pafs 4, och af Vefu-

vius en (am, 1 mil (fig. 22 och 231.
År 79 d. 24 Aug. eller ffrax efter Kej-

far titi antråde til regeringen utbraft den

med gnifvelig voldfamhet och begrafde tre

flåder. Herculanum, eller lom de gamle kal-

la det, Herculaneum, var 16år forut d. 5 Fcbr.

under Neros tid tillika med Pompeja (de

gamlas Pompeji) nåftan i grund forftord af

en håftig jordbåfning t). Betåckningen fked-

de 79 med fvartgrå afka, famt flycken af pimp-
och kalkffen, hvilka federmera faramanvuxit

til hård få kallad Tuff! Olyckan tyckes ej kom-

mit få haftigt, at icke en hop folk fådt råd-

da fig, ty rått få benrangel och flyttelige dyr-
bare faker åro der fundne u). Sjelfva anenet

s) Strabo, L. F.

t) Seneca
,

N, L
,

Fl. c. i.

ti) Herculaneum nem-

nes forft tf/’Strabo. Mar-

tialis och Statius Jdtta
den blandflåder

, fomge-
nom eldfprutning blijvit
ufverfvammade> men Dio

Caflius, hvilken lefde

åring år 23a t fager får(i,

nt det Jkeddei Titi tid.
Han beråttar

,
nt en o-

trolig mångd afka fylde
luft , jord och hafvet

,

forgjordedjur, ofverholj-
de Herculcineumocb Pom-

peii, jufi då folket var

pd fkådofpel , formårkå-

de folen
, flog til Rom

,

ja ånda til Africa, Sy
rien och Ægypten,



måde vant brånnande, ty alt utantråd år kd-

lat, åfven inuti hus, der något inkommit,
men huru det kunnat trånga in och noga fyl-
la våningsrum år ej lått at fårklara. Vatten

tros val hafva fordt alkan, emedan Statuer

funnits noga deruti af formade, men då har

ingen forkolande hetta kunnat hibehollas. Hvad

annars formningen angår få år den raoje-

lig genom dagvatten, Tom lederrnera trangt
ned til fint och lammantryckt pulver om-

kring någon flod, Andra antaga en genom
fmelt bituminofum flytande eldflrom

,

fom

haft afka med fig ar) ,
men en få ymnig jord •

fetma har ej aldeles kunnat forfvinna, ty, om

den ånnu varit rinnande vid ankomften til

Herculaneum, målte någon quarlefva funnits,
Stminftone då hus deraf blifvit fylde. f>fver

forfta fyllningen fynas marken at 6 båddar,
med litet matjord imellan, fårmodeligen lagde
vid fårlkilte utbrott. Fyllningen ofver Theatern

år 74, och nårmare bafvec uofotdjup. Hår-

åfver hafva i fenare tider Fortid och Refina

blifvit byggdc, inemot i mil i vafler från

Vefuvii fvalj y).

x) Hr, Della Torre

i Hid. om Vefuvius.
y) Man tvifiade annn

om ftdllet der Hercula-

venm legat ,då detfhrft up-
tacktes af denanledning,
at Prins <T Elbeuf E-

viannel af hotbringen ,

fom kom til Neapel
med en Rejferlig 'armé

emot Philip E, har gi f-
te (ig och hbrjade lata tip-

hygga en malmgård vid

Fortid. Til Stue avheten

anvånde s pulver, Jom en

bonde via brunns grif-
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Pompeii ligger en god mil i S fran Ve-

fuvius. Betåckningen beflår underft af grå och

hogre up
af fvart afka, blandad med pimp-

ften och hek Ima måft forvitrade granatiike
cryftalier, Tom ak hopvuxit til TufF: måktig-
heten år 16 til ig fot. På ofverfta matjor-

den, fom år några fot djup, våxa ftora tråd

och utvalda vinftockar. I flere hus åro fund-

ne benrangel med guldringar och or-hången:
på gatorne fonderflagne fceleta, ja håflarmed

granna feldon, m. m. %), fom tyckes utmår-

ka
,

at afkrågnet hafligt ofverfvåmmat, dock

har det icke kolbranr. Herculaneum har for-

modeligen fådt fin fyllntng från flora gapet och

Pompeii från någon nårmare épning aj. Quar-

ning derfunnit, och Prin-

fen kopte råttigbet at

fortfåtta gråfningen. En

grop borjades och om nå-

gra dagar tråjfadesHer-

eulis flod, fedan en Cleo-

patra, m, m. Detta var

yufl Sfver Theatern. Om-

flder forbbd Regermgen
vidare gråfning och blef

ingen ting mera funnit
tils n]d, då Don Car-

los khpte egendomen. Man

gjorde et bfver 8o iot

djupt febakt, fant tem -

pel, gator, en Jupiter I
nfguld

, m, m. fom le-1

Per ifve s uti det pråckti-
ga vdrket om Herculanfka
nntiquiteterne. Hela då-

den dr efter band blot-

tad, men fdfnart deflyt-
telige mdrkvårdigheter
hunnit borttagas dter i-

I genfyId får byggnader-

[ nes fåkerhet,fom derofver

åro anlagde: theaternal-

\ lena år låmnad bpen.

z) Hr. Hamilton;
Phil. Tr.

a) Interim e Fejuvi«
montc piuribus lods latis-

fima flammes
, utque in*

cendia relucshanty qua*
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lefvorne uptåcktes flunapvis af bonder, fom

der gråfde for atplantera: 17*5 borjades med

biottandet och låmnas af denna ftad opet,
hvad fom en gang ufrojts.

Stabiæ, (om åfven 79 blef olycklig, lig-

ger i mil i s från Pompeii
,

har aldrig helt

blifvit blottad, utan ftyckvis och (edanåteri-

genlagd. Dede tre genora e!d forodde

der Sro at anfe, fom archiver, utur hvjlka

våra cider fådt mångfaldig underrårtelfe om

de fbrdne Romares vårktyg, karl, konfter,fe-

der, m. m. b), hvaraf annars tiden och van-

drande folkllags raferi fåkerc utplånat alia fpor,

For pfngt åger man ej vidare underråt-

telfe om detta forfta Vefuvii bekanta utbrott,
ån at ftrax efter middagen d. 23 Aug, på mer

ån en mils afftånd, fyntes derucur upftiga e£

tnoln likt en tall med bog ftam och tilbaka

rum fulgor cf claritas

tenebras no&is pellebat.
Se Plinii bref til Taci-

tus, det i6:dei Fl boken.
•7

b) Har aro upgrafde
en myckenhet ypperliga

floder och pelare. Deras

mdlningar voro på mur

med farg , fom ej gick i-

genom,
hvilket vår tids

Fre/cogår .
Manbartrodt

degamla endaft bafva he-

tjdnt/tg af p fdrgor
,
men

man finner har naftan al-

la 7iu hrukeliga
,

hvilkn

vid jbrfta blottandet dro

ganfka Jkbna ,
menJedan

mycket dndrn jig. Fon-

ftren dro mdft tomn med

trdluckor, en delmed mn-

rienglas, och en del med

vanligt glas, men helt

tjockt. Alt glas har har

mift Cm glans. Agg dro

fundne ofkadade och en

torta ien ugn. De nidn •

ga pdfundna Papy ri lof-
va mycken uplyjning.
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f)6jde grenar, hvilken var an hvit, ån Tvart, ån af

annan farg; eldslågor mårkfes utbriffa på fle-

re Italien, jorden Ikakades våldigt, hafvetdrog
Tig flere gcånger från ftranderne, rokocbfvaf-

velftank kandes, ciagsljufet våndes i morker

och brånda Itenar, farnt en myckenhet afka

rågnade ned c).

Sedermera råknas til nåryarande tid 28

utbrott, nemligen år 203, 472, 512, 68S,

993, 1036, 1049, 1138, 1139, 1306, 1500,

1631, 1660, 1682, 1689, 1694, 1698, 1701,

1717, I73°> 1732, 1737? 1749, 175*> 1 754»

1766
,

1767 och 1771. Fore 1036 tros Ve-

c) Se Plimi den
yng-

res bref l. c. Hans mor-

iroder PI i mus den aldre,

fom fkrifvit Hift. Nat.

omkom vid detta tilfal-
le. Han var Amiraf vi-

fades vid Mijene och fick

forft affin Sy fter herdt-

telfe om det ovanliga
trdd-lika molnet. Han he ■

fåt at ndrmare betrakta

det på en latt fregatt ,

men nyt jadefedan några
gallerer får at knnna rdd-

da något i Retina
,

dock

kom han ej dit
,
utan må-

fte våndafig åt Stabice
,

der han med all finnes

fiillhet fpifade om afton

och ladeJig atfofva ,
men

nar afkan hlef får ymnig
vacktes han och befat at

vålja fria faltet, Ehuru

folen redan upgddt måfle

man med facklor lyfa Jig
ned til jlranden

,
men

hafvet fants dnnn for o-

roligt, han lade Hg der-

fåre harpå marken. An-

teligen nodgade en far-

bare fvajvef-fiank at dj-
ven ofvergifva dettaftal-

le
,

2 drångar lyftadeho-
nom up ,

?. nen han jbU
ftrax dåd nad, formode-

Ugen quåfd , ty ban plå-

gades fbrut af andet dp-

pa.
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fuvius endaft hafva kaftat alka, Hen
,

rok och

lågor, men då forft en Imek ftrom eller La-

va. Vanliget! går vid et utbrotc få ril, at forft

Ikakas nejden hela månader och underjordifka

tjntningar horas, dock uibrafl det 1714 d. z

Dec. utan buller och på 2 flålien; fedan ut-

kaflas från fjelfva gapet i flere dygn åmneo

af åtlkillig finnet, ifiån afka til flora block,i

fynnerhet af flelnad lava, dock folja ibland

andra flenarter roed, hvilka långre framfko-

la upråknas. De updrifne åmnen hinna i mon

efter kraften, lom foler dem, och fin egen

belkafFenhet, til olika hogd. 1754 i Dec. ka-

lkules roda flenar få hogt, at 5 fec. beholdes

til nedfallet, fora Ivarar emot 400 fotshcgd,
och 1767 i Sept. gingo 10 lec. til under fal-

ler, hvilket krafvcr 1600 fots hogd, då ej, ro-

kens rootflånd råknas. Låga vilar fig natte-

tid och t6k om dagen, hvilken tilhka med

ofriga utfprutningen ibland foreflåller en bog
tall flam, hvars quiftar tillkapas af de i krok-

linier nedfallande åmnen. Sådan var utfickten

79 d. 23 Aug., 1765 d. 26 Mart. och 1767 d,

ip O ft. Fårgen år olika efter materiens egen

och defs fk.iijaktiga hetta. Alkan kaftas lång

våg, ofta 3 til 6 mil, ja denforegifves, men

utan fken af trolighet, hafva hunnit, ej alle*

nafl til Rom, utan til Syrien och

Underftundom fkali den urgora rinnande eld-

ftrérnmar, hvilka efter aflvalningen ej vifa

annat, ån bara alka. Så formodas det hafva

Dio Caflius,
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fkedt 512 e), och Ikall åfven vårkeligen va-

ra håndt 1751 och 1752 f). Flere gånger hat-

ver vatten i florre dier mindre mångd blif-

vit utfprutat. 1631 d. 17. Dec. utltrommade

en fådan myckenhet, at tråd uprefvos, hus

kullkaftades, en proceffion af 500 perloner
drånkces, utoro andra, och fl&len hårjade ån-

da inemot Neapel. Scrax forut l'ånkce fig haf.

vet i viken anlenligen, och efteråc funnos al-

lehanda fnåckor med (vafvel-luckt, dervafner,
fom var fait, frarofarit. Branden borjades da-

gen forut om mårgonen. 1698 fore utbror-

cet foll hafvet 5 gånger få ut, at filk håm-

tades på ffranden. Strax derpå kringkaftades
et alkblandadt kallt rågn vid klar himmel,
hvaraf befucktade våxter uttorkade, ehuru i

Maj månad: marken ofverdrogs med hvit

materia af kokfalts Imak och hafvet upvråk-
te dod filk. Vattenflrommar åro ock mårkte

3306 och 1751. Et fråtande vatten féll i form

af rågn 1737, i flutet af Maj, men efter ut-

brottet.

Lavan utrinner antingen fom et fkum

långfamt utur fjelfva gapet, eller håftigt och

med roera ftadga bryter Tig frarn på flera ftåL

len af Tiderne eller roten. Utbrotten fke få!lan

utan ftarka knallar, hviika ibland horas Tom

canonfkott til Neapel, hvaråft åfven fkaknin-

gen ftundom år få håftig, at dorar upltétas

o' CafTlodoriorZi Pro

copii befkrifning giher

emledning at tro det
.

f) Deila Torrejåger

jig då hafva obferverat
denna otnjlåndighet.



och fonfter forloras, hvilket hånde 1767, Af

den fmelta ftrommen år haftigheten naturligc-
vis florfl i borjan, men hinner fålian til 3000
fot i timan, fom dock hånde 1751, ja
det fårfåkras at den varit inemot 3 ganger
ftorre 1767 d. 28 Mart. g). Annars kommer

den redan helt fackta, ofta ej go fot i timan:

breder fig ut efter mångden vid pafs 15 fot

djupt på foga fluttande botten, tunnarepå bran-

ter och tjockare på flåtten. Segheten år lå-

dan, at den rullar vid 45 gr. fluttning. Sco-

ra hus och våxande tråd uppeholla genom ky-
la och fucktighet, tils de hunnit genomvår-
mas, ja fora ftrommen ibland åt annan led.

Den liknar aldeles en flod af fmelt flagg,fom
på ytan år blåfig,- ojåmn och full af pimpften
eller andra fråmmandé åmnen, fom deruppa
flyta. I mérker fer den gloggad ut och vi-

far de aldratåckafte brinnande cafcader, men

om dagen utmårker den fig på på långt hpll
endafl genom hvit rok, Hettan afhplleråfka-
dåre åtminftone 10fot, och årfåftark, at den

fomligftådes efter et års affvalning éj kan for-

dragas af hånden: mafian fynes ufanpå glog-

gad några dygn, och inuti ofta ofver en må-

nad. Under affvålningen fpricker ytan tåm-

meligen djupt. Vid hvar brand undergår ber-

get mårkeliga forandringer, Efter åf 1500

rafadc toppen. 1631 var tfattlika opnin-

gen
med fkog bevuxen: man gick ned |

mil til en gråsrik flått, mittpå denna varen

£) Hr. Hamilton,
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trop, uti hvilken man med fvårighet korn

låfven få langt ned til en plats, hvaråft ge-
nom opningar utbrufto med håftighet olide-

ligen kalia våder: toppens omkrets var då

ej langt ifrån 1 mil b). 1685 och 1689

upvåxte i fvaljet et nytt berg af några ico

fots hogd. 1737 var neduti en liten I jo: vid

detta års brand braft berget på fidan. Et fåll-

fkap, fom året efter gjorde måtning, fant vid

foten omkretfen omtrent 3 mil, hogden of-

i ver hafvet i s 4857 fot, i n 4905, fvaljet nå-

ftan rundt 1950 i diameter, fynliga djupet
650 och bottens omkrets 250. Hår låg fedan

fno fomliga år, men 11749 opnades botten på
flere ftållen

, hvarigenom lågor och ■ fyllning
updrefs få, at djupet 1750 var endaft

230: vid

foljande årets flut, dåutbrott fkedde, fomva-

rade 3 månader, var det knapt éfvensofot,
och emot flutet af 1754 hant det ej til go.
D.

3
Dec. fiftnemde år opnade lavan 2 nya

utgångar och inuti fvaljet upvåxte et nyttco-
nifkt berg, hvaråft ned kaftade ftenar ej hordes

fuga botten, men det fol! efter hånd ihop och

aldramåft 1759 i). Et an nat berg upvåxte 1765 i

Sept. Inom ftora gapet på 20 fots djup var

d. 15 Dec. 1166 en botten lik Solfatara i

fmått: mittpådenna ftodetlitetberg, hvarsge-
nomborada topp ej råckite ofver ftora craterens

brådd, och kunde makeligen råknas 100, in-

h) Dom Ignazio Ser-

fentino, Hid. del mon-

te Hefuvio .j

[ i) Hr. D 1 Arthenay,
Mem. des Sgav. Etr.

tom. IH.



nannedflåppteftenarhunnoned. D. 7Aug, 1767
utbrot en .lav-ftråm påfidan, lom fylde imel-

lancrateren, ran ofver den famma d, r 2 Sept,
och gjorde det fedan, ån på en, ån på annan

fida: imedlertid hade lilla bergetd. 15 Od.ifrån

Mars rrånad hunnit til 190 fot- I dalen i-

rnellan Somma-berget och Vefuvius, flot la-

van 70
til 80 fot djupt och fomligdådes | mil

bredt. Den 22 var det grufveligafte buller af

Vefuvius, fora någon mindes, men facktade

Hg famma dag k): d. 24 uphcrdelavan, fom

från utbrottet til capellet S. Vito hade intagit
1 mil, och fomligdådes fylk vatten-utfkårnin-

gar af mer, ån 200 fots bredd, famt hålften

få djupa; d. 25 och 26 upfleg dark rok och

afka kadades: Snteligen d. 27 Od, uphorde
denna i manna-minne grufveligade brand. Ef-

ter fida utbrottet 1771 år nu opningen elli-

ptilk och fvaljet likt en tratt, i hvilken på om-

trent 100 fots djup år en botten med några
hål, utur hvilka dundom rok, lågor, den

och afka upkadas. Från inre fidorne och ut-

omkring toppen rokte ånnu vid borjan af

5772s772 bedåndigt, Tamt gaf, då vådret låg åe

ålkådaren, en olidelig fvafvel-luckt. 1770 uti

Junii månad befans Vefuvius lå hett, at Ther-

moraeternvifade 50 til 78 gr., då under updi-

k) Popehi nodgade nu

Cardinalen at i proces-

fion til Magdalena hro

utfbra S. Januarli huf-

vud
3
bvars åjyn tros hun-

na flyra VJuvius ,
elm-

ru det manga refor jm-
nits kraft låli

,
denna gang

lyekades det likval,
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gandet kulan gråfdesin i jorden på rokandeftål-

len: vid toppen fteg den ofver kokpun&en
och litet ned i Ivaljet til xi<s l).

Nårlavanpå fidorne bryter figflerefmåop-
ningar ti!£kapas ofver dem uphojningar (mon-
ticeilij, efter råmnans ftråckning, fom det

bånde 1760: på (amma fått kunna tilredas

hvarjehanda groctor. En dylik betåckt glng
danades 1771 på norra ftdans brant, hvars

långfta grenar gå vid pals heia 400 fot up-
om och 150 nedanfore et ftålle, hvaråft ta-

ket bruftit och låmnat tilgang at befe, hvad

snnars aldrig kunnat åtkommas- Bredden år

3-4 fot, borten, våggar och tak aflava
,
fom

i ycan ftelnat, hvarefter den inre åanu fiytaa-
de tårs hg någonutvåg at afrinna. Ållafprickor
och råmnor åro ofverklådda med hvitt fal tm).

Vid dora utbrott fkola blixtringar mår-

kasfrånroken, ochåfveneldkulor (Feriiii). 1631
beråttas rok-columnen hafva drukit flere mil

6fver land och derunder dodat medeid blixt»).
Något hafva håndt 1767,0ch
det år mårvårdigt, at vid eldfprutning upre-
fte jårndånger i Neapel befinnas ele£lrifke o).

Skadan vid eruptioner hårrårer af fkak-

ningar, kadad afka, (om ofta gor anfenliga
betåckningar, iavans vag éfver frucktbar ei-

I ) Hr. J. Howard
,

Phit. Tr. lyyi.

m\Hr. Grefve S.Cron-

{ledt hevandrade denna

iy~]2 i Fehr.

n) Bracini.

o) Prof. Vairo harfår
Hr. Ferber herdttat Jig
fmmt det, Se ban s up ly-
fimde Briefe nus Walfchl.



ler obrukad mark, farnt ibland af vattu-flod.

Sådant år forhoilandet af Vefuvius, men

Neapel har otvifvelaktigt ågt flere dylike eid-

flåder. På flåtten utom Monte di Somma, vid

Madonna del arco finnes inom 3oofotsdjup
fpor efter

4 utbrott, fom ej kunnat komma

från nu varande Vulcan, ja eruptions marken

tråffasåfven djupare ån hafsbrynen. Hela Cam-

pagna felice har under 4-5 fots muliblandad

afka pimpften, lava,m. m. Herculaneum och

Pompeii åro byggde af TufF och lava, ga-
torne dermed belagde, ja man har funnit un-

der deflå flåder 3 fårfkiita hvarf lava otver

hvarandra, och kanfke finnas der ån flere, fom

ej blifvit blottade. De fornåmfta marken ef-

ter underjordilk eld på hela denna nejd fko-

la vi nu i ordning befe, alt fom de åro mer

och mer aflågfne från Vefuvius. Bifogadachar-
ta med fin forklaring gifver hårvid god up-

lyfning. Då man från forftaden Chiaja, fom

fjelf tyckes varit en crater, tager vågen

genom Paufilips gronap), befinnas hogderne
beflå af hopftaplacie och med tiden famman-

vuxne vulcan-åmnen q). Aftroni år nu med

fkog bevuxen, har 3 polar med vatten
,

men

for ofrigt torr och brukas til Konglig jagt-

park: defs fkapnad och åmne bevifar tydels-

p) Strå bo talar redan

om denna grotta, Som-

lige påjid at Lucullus,
andre at Marcus Coc-

ceius Idtit utbugga den.

q) Vitruvius kande re-

dan Puzznuldns hind an-

dande kraft. Deraffam-

manvuxen luff dr et

hrukligt , fnmt i vifja af-
feender rdtt hequdmt och

dugligt hyggningsdmne.
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gen j
at hår varit i urminnes tider en vulcan*

mynning, och åro bråddarne ånnu val beva-

fade, Lago d’ Agnano år omtrent i mil i

omkrets och i fig l’jelf ej annat, ån en med

vatten fyld crater; vid branden pa oflra fi-

dan år en i Lavabacken ucbuggen håla, ytterffc
ungefårhgen 10 fot hog, men inuti lagre 4

famt

goda 4 fot bred. Denna år från aldre tider

bekant under namn af Hund-grotta (Grotta del

cane ), emedan med forlok på hundar plågar
for refande vifas, at utur dels botten en dodelig
ånga upftiger, hvilken om fommaren hinner til

en fots hogd, men vintertiden knapt til 4 tum*

den fer blåaktig ut, blandas ej vål med of-

verftående luft, lucktar fom gåfande cham-

pagne-, vin, flåcker eld, hindrar kruts afbrin-

ningj angriper ogonen,attraherar rok, men ån-

drar ej vioi-fyrups fårg. Flere rållfamma egen-

fkaper fkola nyligen vara utronte, nemligen at

magnetnålen i denna dunftdeclinerar ovaniigen
barkt, at magnetderuti ej drager jårn, at fibrefs

reteiighetderuti uphorer och ingen Ele&ricitet

kan upvåckas r). Angan år icke for alla djur lika

farlig. En ftorGråshoppafGryllus) fordrager den

2timar; en odlasquart; en groda - timay);
en hund faller inom få fecunder necl och biir

ftyf, men quicknar åter, om han (haft kom-

mer i fria luften; en tupp ger
ofver och dor

ftrax t). Våggarna åro våta til x fots hogd

r). Prqf. Vairo har

herdttat detfor Hr. Fer-

ier,

s) Hr. Della Torre.

t)Hr. Nollet, Metrtjé
i Ac. ijjo.
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från botten och i detta hvarf finnesofta’ til |i2

grader llårre vårraa, ån utanfére u). Svett-bad

(SudatoridiS.Germano)åro bredvid 5 vulcanilk

Tnff uthuggne. Dylika dodandeångor fMofe>

ta)finnasannars på många ftållenkring Vefuvius

och Ætna, men endaft llraxforut, under, el-

ler efter utbrott: från botten af åtfkilliga rum

uti Pompeii upftiger en nåftan iå bellåndig,
fom i Hundgrottan, åfven fierflSdes under

gammal lava, belynnerligen af år 1631. Då

lådan dunfl: drages in i lungorne kånnes en-

dafl en quåfning, fåfom ofver kol-eld x).

Solfatara år belågen vid Puzzouli, | mil

från Neapel i råt linia, lamt var i fordna ti-

der kånd under namn af Forum Vulcani och

Campr leucogæi: den år åfvcn ej annat, ån en

infallen Vulcan, ehuru man icke vet hvad tid

den brunnit y ). Når man hunnit up på den-

na uphogning, fom bequåmligaft Ilter vid 16-

dra åndan, tråfFas en med hégre bråddarom-

gifven botten, vid pals 1400 fotlång och 900

bred. Grunden |beftår af hvit 16s jord, och

forråder genom Ijudet, då någon ting hårdt

«) såblé Nollet fant

varman i luftem8
,

men vid lotten i grottan

2p gr. efter Reaumurs

indehnng-

x) Deila Torre va-

ga de for(i fårfoka ångan

på Jig fjelf-, hvilketfedan

Jhdt af Herrar Noliet,

De la Condamine, m. /?,

■ y'f Forum Vulcara cir-

cimquaque inclujus fu-

perciliis ignitis , quæ pas-

fim tamquam e caminis

mcendiuvt magno cum

fremitu exfpirant: cam-

pus fulfure traciili eft

pienus ,
Strabo, Lib. F.



flås deremot, fina underjordilka' håligheter.

Ingen låga vi far fig hår, men fucktig hepa-
tilk r6k uptrånger på många ftållen. Ned-

rrångande dagvatten uphettas af fordold eld,

formånges med uplofliga åranen, updrifves til

en del i ångor och reden rinner ut vid Pi-

fciarelie på ytra foten i no med 2 til 3 bru-

lånde Iprång hett vatten, fom lucktar TvafveU

lefver och Imakar alunaktigt. Backarne ora-

kring dier bråddarne le ut fom krita, men S-

ro intet annat, an en af vitriol-fyra til hvit-

het calcinerad lava. At få år intyga många

omftåndigheter. Åmnet tråffas i hvarf, til åt-

fktlliga grader mer eller roindre foråndradt,
ofta ånnu hylande de granatlika cryftaller, lom

åro lå allmånne i garala lavan: flerflådes ut-

mårka fig genom roda, blåaktiga, grå eller

Tvarta rånder de krokar och bojningar, lom

fega lavan under fitt fiytande tagit: den
up-

fligande roken år ock fur, famt
gor blå ve-

igetabiiilka fårgor réda s). At undanrod-

ja alt tvifvelsmål har jag tagit Tvart lava från

Vefuvius, utftålt den for rok af vitriolsfyraoch
efter hånd ledt den blifva los och hvit inom få

dmar. Medelft flik fur dunft alftras alun, der

den trånger genom lera a), och feienit der

z) Hr. Fougeroux de

lißondaroy, Mern. de /’

.Ac.i’jtij. Han nekarut-

trycke/igen at rokenluck-

tar hepatifk, uton jager

tåen åga fvajvel-lukt och

vdcka hojla.
a) Manfhrftår dfven,

at bdraj betjdna fig i

ftort, ty om fommaren
ochtorratiden rbkerjpar-
lammare, derfåre upy
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Jcalk på några flållen råkas. Jernvitriol tråftas

åfven, men ej ymnigt: likaledes Raufchgkb
i 6;kancige boptryckta priftner med 2:fjdiga

fpitfar; Ivafvel anlågger hg i cryftallinilka korn,

befynneriigen, der myckenhet rok uttrånger// g

ochgulaktig (almiak famlaspå ofvedagda kruk-

ftycken vid villa opningar. Utur ftora rok-

bålet einot nordoftra åndan, upftiger en tjock
irnraa ibland ofver 20 famnar, då det år lugnt
och gifver i morker en fvag lyftiad: papper

ancåndes der ej, men fortåres dock fort; guld
angripes ej, men koppar och filfver ivartnar.

Foga (vafvel anlågger hg deraf. Emot oftra

kanten år en liten vattenfamling, fom fynes
kora, ehuru den ej åger mer, ån 35 gr. vår-

yna: Pifciarelle føringen åro hetare. Sjelfva

grunden år varm, men ej altid mårkeligen
forr ån på några tums djupr). Vid fudvåftra

kanten våxa några Caftanie-fråd d)
,

men an>

nars sråfFas på Soifatara ej annat, ån Arbutus

ypedo och Erica carnea ej.

grafves. då hela ij fot

djupf och fyIles med ftyc-
ken af de multnade lav-

båd,(tarne, hvilka fedun i

fin tid ntlakas och gif-
va alun.

b) En tid af deflille-

vades fvaftet i ften retor-

ter fran Rom
,

men det

bar Jig ej lange. Plimus

talar redan om Solfat aras

hade fvufvel och ahin. H

N L. XXXEI, c. ij. PU

fciarelle nemnes i 31 ba-

ken
,

andrn capit let lin-

der namn af fontes lem

cogæi.

c) Hr. De la Lande,
Foy. d’ Italie.

d), Hr. Fougeroux,

e) Hr
,
Ferber, Briefe

am WåHchland..
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Monte Barbaro, nu Gauro kalladt, beftår

af vulcan-åmnen, och defs crater af anfen-

lig omkrets, innefluter en ganfka bårdig
botten

,
til hvilken på oflra fidan med konti

år gjord en épning. Hår formenas drufvor-

ne vuxit til de gamles beprifada vinumfaler-

num.

Monte nuovo upkaflades 1538. Hela 2

åren forut fkakades nejden få af jordbåfningar,
at invånarne tånkte på bortflyttning: 20 ha-

fliga riflningar kåndes dygnet forut. D. 29

Sept. kl. vn e. m. utbruflo fulla lågor, haf-

vet drog fig tilbaka få at en flor mångd fifk

blef quarliggande, foglar nedfollo utur luften,
imeilan Avernus, Monte Barbaro och hafvet

brots opning, hvarutur kaflades utom fvart

och hvit rok, afka, i borjan med vatten, men

fedan torr: på 41 timar upflaplades en hogd
af 2COO fots hogd och omtrent | mils omkrets,
hvarefter raynningen fyldes och alt blef (lilla

i hela granfkapet f). Byn Tripergola blef då

forfånkt och kanfke Lucrinfka fjon fylld. Sjon
Avernus, fom forut hade gemenfkap med

hafvet, intager nu en crater beftående af erup*

f) Marco Antonio

delli Falconi och Gia-

como di Toledo haf •

va hagge varit ognavit-
ven til detta uthrotijom
de hcfkrijvit. Denfena-
re fager utryckeligen ,

at

Avernus fårut ågde ge-

menfkap med bafvet. Lu-

crinjka [jon, fom Roma-

rena godde ofron uti
,

ta-

lar ingendera om. Mon

den forut (kurit Jig ut i

hafvet ? Nya herget kal-

ias af Rajus Monte de

cinere.
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tions-åmne g), Vid den del af foten, fora

hafvet råckertil, år fanden flåndigt varm, e-

huru under vatten. Bredvid år en trång gang
om 130 fteg, til en het kålla af hafsvactens

fmak, i hvilken fifk och kott kunna kokas u-

tan at få ofmak, och ågg biifva i ognablek
hårda; den kalias Neros bad. Imraan af vat-

net brukas hår emot Neapolitanfk fjuka.
Invid Baja Gafle!! åro tydeliga vuican-

mynningar ,
och har formodeligen Mare mor.

to varit en dylik, utur hvilken Mileni udde

och hoga grunden deromkring bhfvit lagd.
Vid Mifenum upfliger ånnu dodande ånga u-

ti et hvalf.

Cuma, en af de ålfla Italiens flåder ftår

på Tuff. Underjordifka eldens vårkningar i

defs granfkaphafva tilfkyndat hela nejden namn

af Phlegra och nnderhollit fabein omjåttarnas

nederlag hårftådes raedelfl Jupiters blixt h ).
Med få ord: ifrån Sorrentifka flåtten til emot

Capua tyckes ofre grunden vara vulcanifk,
hvilket fait inneflånges af en Apennins gren

kommande från Monte Caffmo, ftrykandenorr
om Capua forbi Caferta i krok åt Salerno och

Sorrento. Defle berg beftå af matt Ijusgrå kalk,
hvarunder vid Salerno i vattubryn vifar flg
lerfkifver z). 6arne Capri och Rovigliano å-

ro ock af kalk utan eruptions mårken. Men

niera ora Vefuvius, då vi fårft ofverfedt an*

dra namnkunnige Vulcaner.

g) Virgilius fager, at

Joglav dogo ofver Aver-

nus.

h) Strabo L. F.

i) Hr, Ferber.
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Monte Gibello eller Aetna har från ur-

noinnes tider brunnit k). År
139, 136 och

135 for Chriftl fodelfe; onder julius cæ-

sar; under caligula j gis; men befynnerligen
1169, 1329, 1408, i444j 1447* 1537.

1554, 1669, 1693, 1755 och 1766. Man var

få fåker i Catanea ftrax fore 1536, at det b6r-

jade tviflas om aldre beråttelfer. Detta och

foljande år utfloto ftarka lav-ftrommar, men

håfrigafte utbrottet hånde 1669: den fmelta

utflytande materien intog i långd 6fver2 mil

och 1 i bredd; der den ftortade fig i hafvet

kokade vatnet 2 famnar ofver det andra; ften

och alka rågnade ned långt ut från landet.

Eruptioner hafva gjordt mycken fkada, men

annu merfjelfva jordbåfningarne, ty at endaft

nåmna 1693, blsfvo då på 3 dagar 15 eller

1 6 ftåder och ig landt-gods med folk ocbfå-

nad af jorden upflukade, många orter forftor-
da och 93000 perfoner omkomne. Vi fko-

la ej uppeholla ofs mer ån vid de 2 fifta ut-

brotten. D. 1 Mart. 1755 utbruftolågor, fora

uplyfte 3-4 mils tra£l åt Catanea: d. 3 fyn-
tes en ny topp ofver den gamla; d.

g kl. iv

e. m, blef helt morktafrok, oaktad denftar-

ka branden; emot natten rågnade fmåften i

quart af 1 til 6 lods vigt, h varpå fedan folj-
de i flere timar en Tvart afka; d. 10 k. vnr

f, m. utkaftades i g min. en vatten-flod,fora
Nilen, hvilken i haft forvandlade de gamle
ojåmna lavabåddarne til flåta fandhedar; vat-

k) Kircher, Mundus Suhtervaneus
.



net var fait, forde hafsfand och var få hett,

at en bonde brande up fingrarne derud; fe-

dan vankades en eldftrora, fom varade hela

dygnet; d. 11 gjorde lavan fig ny opning 6000

fot nedom ftora gapet, famt ran ut of ver un-

derliggande land, 600 fot bredt. 1765 d.

27 Apr, gaf Ætna lava i 2 ftromraar: utbrot-

ten fkedde 2 mil ifrån mynningen och der

fågs åfven et hogt fprång af itåndt amne ; an-

nars forholl fig hår det måda iika med hvad
,

fora då hånde vid Vefuvius,

Catanea ligger vid bergets fot. Der of-

vanfore aro på hela 15 milens vidd flåder,

byar, vingårdar och frukttråd, hvaråft lavan

multnat dier med afka blifvit holjd. Denna

regio kalias Piemontefe och åger ftrång fom-

roarhetta: den nåfta derofver får naran af Sel-

vofa, år bevuxen med ftor fkog och ofante-

liga tråd, fom vitna om bergets ålder, fom-

rarne åro hår medelmåttige, vid pals fom hoft

och vårtider ; den ofverfta beter La netta el-

ler fcoperta for fin nakenhets fkuli; hår hår-

Ikar vinterkold och fnon froelter icke omkring

mynningen, om icke af vårma nedifrån. På

toppen kan fes långre Sn til Malta, eller of-

ver 150 mil. Lodråtta hogden tyckes vara of-

ver | mil. Skuggan af berget, då folen up-

går, hela on och faller ånda ut i

fjon. På Catanea fidan fynas 44 frnå berg
och åt andra kanter flere, alla conifka roed

fine craterer, fom åro mer eller mindre rafa-

de och forfailne. Scora gapet åger inemoc |

202 Om tilfålliga
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mil i omkrets /). Ætnas lav-firommar hafva

gemenligen 2 - 3 mils långd, vid pafs 1 i bredd

och 50 fots djup, hvaremot Vefuvii fållan

hinna ofver x mil i långd. Ætnas lava tyckes
vara morkare och pipigare, ån Vefuvii.

Någre hafva trodc underjordifk gemen-

fkap vara imellan Ætna, Vefuvius och Sol-

fatara, men utan giltig grund, ty den Aft-

ne • da finnes icke ordenteligen roka hvarken

mer eller mindre, då något af de forrå brin-

ner, och ehuru måfladels endera, Vefuvius el-

ler Ætna, rafat enfam, få hafva de dock af-

yen brunnit tiilika
,

(åfom
1755 och 1766.

Utom de anforda finnas många, fom o-

tvifvelaktigt fordom varit antånde, om hvil-

ka v§l ingen Hiftoria talar, men fom dock

båra påliteliga vitnesbord om fig fjelfva. Vi
bafva redan nemnt en hop fådana. Stort an-

tal oar |ro på detta fatt upkomne ocb ibland

dem kanfke de flefte, fom utgora den få bal-

lade Archipelagen. I andra verldenes delar

åro de ån ymnigare. Ararats afgrund bår ån-

nu raårken på fina forbrånda våggar; Kamt-

fchatka har flere, fom ibland rafa och åtmin-

flone åro en del, om icke de flefte oar,fom

ligga hår imellan och Japan, vulcan-fofter m).
Alla bekantas upråknande fkulle borttaga

for mycket rum. Jag vill derfore endart nåm-

na några ord om de Peruvianfke. Cotopaxi
bar otver 20 hvarf af forbrånda åmnen på fm

/ ) Hr. Hamilton,
Phil. Ir. i~j67 ocbijjo.

m) JåmjårS.2J >pag.
io6

.
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fot: det underfla år fomligftådes til
45

fot

djupt och ftråcker Tig inemot 2 mil ifrån vul-

can. 1533 kaftades itenar af 9 til 10 fots tvår-

linea ofver 1 roil:
1742 fkedde genom defs

.brand endafl fkada af TnoSrneltning, oaktadt

ny opning brots mitc på Tidan. Floden fteg
ofver 130 fot, bortforde folk, hus och krea-

tur; alt detta vatten rufade imellan bergen på
3 timar ned til harvet,: det år 7 eller g mil.

Annorflådes finna« til ovisftdjup parallela hvarf

af calcinerta åtrnen, 6 eller 7 fot måcktiga
och på en vidd af mer ån2160000000. fot«).

En glasarrtig Tvart ften
,

der Piedra de Gal*

kailad, år formodeiigen lav: den eldar

mot ftåi, (kår glas, tager politur o), ligger i

ftora block, och hknar aldeles Lapis obfidia-

nus p ). Sangai beråttas gifva eldftrorørnar,
men de åro icke underfokte: Pichincha, Co-

topaxi, Chimbara§o, in. fl. vifa annars ingen
lava. Mon åmnena åro hordfmåltare åni Eu-

ropa?
Innan vi foretage, at få vida gorligit år,

wtreda orfakerne til underjordifk eld och defs

hifkeliga vårkningar, bora de åmnen, (om af

Vulcaner upkaftas något nårmare fkådas.

De Naturkunnige hafva lange uppehollit Tig
vid blottaphenomenerne,mea naturligtvis år

n ) Hr. Bouguer
,

Vy. au Perou.

6) Denna ften hafva
Peruvianerne hrukat til

fpeglar ftvilka finnas tiU

lika med flipad Inca (en

kis) i deras gamla graf-
var.

p) Plinius, L. 36 y

e. 2ij.\
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fakrafte vågen, at tillika underfoka fjelfva ma-

terien, (om naturen hår anvånder, och defs

kånnedom (kali otviflaktigt leda oft på fpåren
at rart forftå vårkningarne. En af Vetenfka-

perne hogt fortjånt Herre har ej långefedan
med dryg koftnad låtit hemfora en ypperlig
famling af hvad fora finnes på Vefuvius och

Solfacara. Hogbemålte Herre har behagat til

mig foråra den hel och bollen, fedan allenaft

et proffiycke af hvar foråndring for Defs e-

git cabinet blifvit aflagt q ), och hårigenom
har jag fådt tilfåile, at medelft Chemiens bi-

tråde i båtre fammanhang ucrona deffa och

flere Vulcanhka materier, fom jag forut åg-
de, til (in råtta hallt. Det (kulle hår bortta-

ga for mycket rum, at anfora alla de fårfok.

fom blifvit anflålte: det fker tjånligaft ud

en enkom afhandling, nu gor tilfylleft, at

nemna utrtagen til uplyfning af arternas fam-

manfåtning, famt deraf foljande befkafFenhet
och forhollande«

Delle åmnen åro dels faltartade, dels brån-

bare med mer eller min-

dre genom elden fåråndrade jord-och ften-

arter, (amt Snteligen fådane, fom medelft het-

tan blifvit (melte och flytande. Hvardera fla-

get bor fårfkilt betracktas,

q) HofMarfk., Comm.

af Kongl. Wafa-Ordens
ftora kors

,
m. m. Hr. Ba-

ron C. De Geer harge-
mmfin Son Hr, Bar, och

Kammerherren Emanuel

De Geer, fom ry]i he-

fikte Italien
,

låtit den *

na uplyfande jånding kom-

ma til fåderneslandet, j
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' Uti Vefuvii mynning och i alla fprickor

på lavan, fedan den några månader fådt af-

fvalas, finnes en myckenhet hvitt fait, hvil-

ket kalias och utgifves for Salmiak, men jag
har igenom flere forfok gjordt mig forfåkrad,

at det mafia år kokfalt, hvilket på omtrent

20 fkålpund
,

fom jag haft tilfålle fodoka
,

knapt boller 8 lod falraiak, och det ingalun-
da jåmnt inblandat ofver alt, utan i fårfkil-

ta ftycken eller kortlar hår och der infallan-

de. På Solfatara åter anlågger fig vid vifia

rokgångar en vårkelig Salmiak, beftående af

faltlyra och alkali volatile. En del påfiå vål,

at viktrilsfyra i denna år forenad med flyck-

liga alkali, men utom et enda ftycke har alt

hvad jag af detta flag haft tilgång på
, ej vi-

fat ringafte (por deraf, hvilket år nog befyn-

nerligt ,
emedan roken foregifves holla viktrifs*

fyra: denna bordeviflerligen nårmare uaderfå*

kas,ån hittiis fkedt. Solfataras rå Salmiak år gul,
hvilken farg hårrorer af vårkeligt fvafvel, forri

i fina gryn dermed år formångd och låter af-

fkilja fig genom uplofning i vatten. Finahvi-

ta lerpartiklar åro ock inblandade, men ge-

rnenligen påalla fidor omgifme med fvafvel-doft.

Gips eller Selenit tråffas i lofa ftenar vid

Vefuvtus, och åfven på Solfatara } jag åger def-

utaf prof från bågge ftållena. Likaleaes ge-

digen alun och gron vitriol, hvilka tre Tal-

ter ibland åro hopvuxne i famma flycken. U-

ti Vefuvii gap beråttas ock anlågga fig något
at gron vitriol, men forø i luften delique-
fcerar och, fedan utgifves for Vefuvianlk ol-
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ja r)\ denna har jag likvål icke haft tilfålle

at fe och underfoka.

Svafvel foregifves låtta figymnigt nti Ve-

fuvii mynning kring fprickoroch hål, af olika

fårgfrån helt biekt til brungult, famti ftorre eller

mindre oformliga och pipiga ftycken hopvu-

xit; men ibland de anfeniige portioner af det-

ta åmne, fom jag underfokt, finnes nepligen
ringafte fmula fvafvel, utan bedår det af ut-

brånd ften, fom nedanfore fkali belkrifvas.
Vid Solfatara tråffas vårkeligen fvafvel, dels

bland falmiaken, fom redan år anmårkt, delsan-

låggerdet fig fomligftådes vidhvita jordensyta
på filten och backarna, Val kan afven fvafvel

tråffas fpridt, i fina korn eller doft på Vefu-

vianfka materier, befyonerligen på lava, fom le-

gat ofver råmnor, men jag har icke fedt nå-

got famlat från våggarne af fielfva gapet, For-

enadt med hvit arfenik til Raufchgelb råkas

det både utan vifs fkapnad och anfkutit uti

hogroda och ofta genomfkinliga prifmer ,
af

hvilka de redigafte hafva 6 fidor och ibland

dem 2 bredare: vid åndarne åro 2 hopgåen-
de femhorniga plana. Delle fitta gemenligen
på gammal, åtmmftone til någon del vitrad

lava från Solfatara, dock nog fparfamt: de

fkola åfven tråffas i Vefuvii fvalj, men der-

ifrån har jag hittiis inga fedt.

Huruvida bergfetma finnes på Vefuvius
år ej ånnu afgjorde. Vål påffåsen mjuk, tung,
gronaktig materia vara famlad kring gapec,

r) Hr» Ferber.
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fora ej annorlunda ån pomraada flotfat pap-

per s)'. likaledes beråttas, at den kabbellika

vridna lava, fora traffas hogt uppe på berget,
åfven gor ornlindat papper fettt); mender-

eraot forfåkras af andra, at inga fpor efter

bergfetma der forefalla u\ Hvad jag vet

viJst år, at ingen dylik kunnat uptåckas ibland

de arter, fom 1771 blifvit der famlade och

til Sverige forfånde. De gamle kallade Ijelf-

va lavan for bitumen.

De jord-och flenarter, fom utur Vefu-

vius upkaftas, åro antingen foga foråndrade,

åtminflone kånnelige, eller mer och mindre

forbrånde, ellerock hafva de varit genom
eldsns

dyrka bringade til fmåltning. Tilforda flaget
hora férnåmligaft quarts och bergcryftaller;
grynig hvit kaikden i klumpar, flora fombuf-

vuden
, genomfatt af glimmer och flc6ri af

Sdkilliga fargor; kalkfpat och kalkcryflaller 5

mårgel - flenar med kalkkortiar afannanfårg;

ivafvelkis; crydaliiferad jårn-malm/ gul kop-

parmalm; misfpickel; koppargront och kop-

parblått på quarts och kalkfpat, famt ftrålig

grå antimonium.

Under brånda arter fores forft få kallad

afka eller Pozzoulan, dels mork, brun och nå-

ftan fvart, dels Ijus, gul-och gråaktig. Denna

beftar hufvudfakeligen af brand jårnhalltig le-

ra biandad med någon del kalk-jord, men

s) Hr. D’ Arthenay. Ac. 1^66.

u) Hr. Ferber.t) Hr. Fougerouxde
londaroi, Man. de /’
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| dllska finnes ofta deruti til fiorre eller mindre

itoångd kifddoft, glimmer, polyedrilk jårn*
I malm, famt mångkantiga granat-lika gryn,
fom vid lavornes befkrifning mera fkola om-

talas. Pozzoulan har namn af Pozzouli, men

finnes ej derallenaft, utan kring Rom, Civi-

ta vecchia
y

Ætna och Vefuvius, famt alleflå-

des i gran fkap med Vulcaner,
De fvampiga och utfråtna incruftatlonec

uti Vefuvii raynning, fom vanligen utgifvas
f6r fvafvel, holla icke det ringafte deraf, om

leke tilfålligt vis, fora redan år anmårkt. Da

hafva formodeligen flere ganger nedfallit och

åter blifvit upkaftade, famt derunder nafta«

dodbrånde, få at hårefter eld och raenftruafo-

ga på dem vidarekunna utråtta: det enda jag
hittiis varit i flånd at af dem utdraga år en

liten portion lera. Uti fonaliga ftycken fittee

en mångd fmå, men til fin fkapnad ganfka
tydeliga cryfialler. De befla nemligen af helt

korta ottafidiga prifmer, med två motfvaran-
de fidor fmalare, ån de ofrige t fpitfarne åga
hvardera två i form af tak och merendels fnede

hopgående piana, hvilka gå up ifrån defma-
lafbe fidorne. Til fårgen åro de gemenligen an-

Itingen fvartgrone glånfande, eller gulaktige
matte och morbrånde, dock ofta figuren full-

komligen bibehollen. De åro for ofrigt nå-

ftan få fvåre, at decomponera, fom fjelfva

matrix, famt gifva åfven litet lera, men tilli-

ka en hop jårn, Jufl dylika fvampiga fkårpoc
har jag fedt från fvaljet af Ætna,
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Hit hora ockfå pimpffenar (pumices jaf

åtfkilliga fårgor, grå tvarta och rodbruna. De

finnas ymnigt i ea hop alk-bogar och rraffas

ej fålian for fin låtthets Ikuli fiytande på flo-

ra fair af hafvet. Genom chemilk (onderdel*

ning fås af dem både kalk, !era och kilel åm-

ne. De rodbrune, fom vid Pompeii blifvic

nedbåddade, åro fpåckade med hvita granat-
lika cryftaller.

De åmnen, fom af underjordifka elden

varit bringadetil fmeltning, kalias egenteligen
Lava, under hvilkenbenåmning, docken del

autorer i ajmånhet innebegripa alt hvad Vul-

caner upkaflat och ioråndrat, men en få vid-

flråckt bemårkelfe år nu for tiden merendels

och med fkål utur bruk. Det fom flytande
upvråkes åger fynnerlig likhet med jårnhall-

tiga flagger, men år af flera fåråndringar ef-

ter åmnenas olika befkaffenhet; efter eddgra-
dens flyrka, fom gjordt dem mer eller min-

dre tunt rinnande; famt efter andra omflån-

digheter vid upkaftningen och affvalningen.
Således finnas lavor af fkiijaktige fårgor, grå,
rodbrune och blåaktige, men de flefte åro

fvarte: tåtheten år ock nog olika, ty då en

del, i fynnerhet de, fom hunnit langt ned på

bergets fot eller ligga underfl, åro i brotten

helt fina och jåmna, Ja underftunden fullt gla-

fige, famt taga vid flipningar en glånfande
politur, få befinnas andre pipuge och fulle af

blåfor, fom ftelnad fkurø; dagfidan år gemen*

ligen fådan. Uti Vefuvii lava har jag fun-

nit ingå en anfenlig mångd lera och kifel, nå-
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igot jarn, (amt kalk och litet koppar. Sålian

dier aldrig finnas de frie från flerehanda fråm-

imande inblanningar, antingen af fvampiga ut-

brånda Ikorpor, hvilka ftyta fom orenlighet of-

vanpåj eller inmångda hårda kortlar, dels oform-

ilige och genomikinlige, gula, grona, brun-

igula eller Tvarta, (om i Neapel (åljas for ådla

'fienar, dels af determinerad cryftailinilk figur.
Delle fenare åro antingen prifibatilke, hvi-

ta, grona, gula, och i (ynnerhet (varta, al-

ideles hke (kor!; eller ock granatformige, af

llkdjaktig llorlek
,

från finalle gryn til f turas

Idiameter, ån genomlkinlige, fårg!6fe,ån hvi-

lte och dunkle, lamt ibland af alder helt iofe*

ISådane granatformige finnas 1 ail gamma! Ita-

lien(k lava. Uti den Islåndlka har jag vål ej

fonnit dylika med ordenteliga facetter, men

loformliga fiorre och mindre hvira kortlar tråf-

fas dock ej fållan. Så kallad Islands agat år

ej annat, ån en aldeles til (vart glas (melt la-

’Va, och har troligen de gamles Lapis obfidia-

inus varit af famma be(kaffenbet‘ fådana fin-

mas åfven, men åro fållfynte kring Italienlke

■Vuicaner.

Til lavor hafva ej långefedan borjat råk-

[itins de ftcra pelare, fom ifrån aldre tider va*

rit bekante under namn af Bafklter x) i
men

x ) Herodotus och

Strabo kalia den fhrÆ-

thiopifk ften: den Jenare

[åger, at den fordes från
ide ytterfla Ætbiopiens

herg ,
at den var jvart,

hård ocb jvår at arbeta
,

I nytjades til mortlar
,

orÆ

var anvdnd til ftorapy*
ramiden vid Mempbii«



i fynnerhet mora de 10 flflforfiutna år blif-

vic på mångfaldiga flålien upletade. Af det-

-6a flag år den få kallade Jåttevagen famman*

iått y
' 1 på fådana flår flottet Stolpenftein och

år derfore obeftigeligt; arniars tråffas famma

art vid Lauban iSlefien j i Bohmcn § vid Liegr
mtz utmed Monfchberg; vidßrandau; på Sici-

lien; vid Bolfena a); vidMontebellooch Sori*

o, farat på S. Lucas i Vicendnlka, på Mon*

tc roflb 5 Panduanfka och Monte Diavolo i

Veronefifka bergen; 5 Nedre Languedoc; S

Heflén «); de våftra Skotfka éarne Iro en del

Ham lefkrifning år ty-

Éeligare på de tjockn ocb

fvarta ftycken ~Jom lågo

på hvavandraimeUanP hi-

læ ocb Syem
s

nåftan 6f-

ver alt på ioo (iadiers

våg: den ftbrfta ågde 12

fots diam. Se L. XFII.

Plinius kallar den Bajal-
tes l. XXXVf c. 7 Af
det ftSrfla då fbr tiden

fundm ftycke låt Kejjar
Veipafian gbra Nilflvhm-

mens llod
,

med 16 lekan-

de harn omkring.

y)h- H-

») Vid Bohenn år et

mårkvåv digtBajalt-herg,

fom under(i heftår afj -

6 fots Vvlcan-afkfl* der-,

hiver ntit lergets fida

ligga 3-6 fidiga fvarta

bnjaltpelore med inflrbd-
åe hvite granatlike cry-
(ialler och fvarta glån-
fande (Irålar

,
til några

och 20 gr. Jluttning e-

mot horisonten. Garn-

la Vulcans mynning år

nu infallen och utgor en

(jo. Hr. Ferbers Briefe.

a) Vid Hahichtswald

på toppen der de bekan-

taLandtgrefve Carls Ca-

jcader blifvitbyggde, åro

ofantlige lav o-black: vid

i mediet nfhbgden
,

finnas

jBofalter. Kring Fels-

Å herg , Aldenherg ocb Gu-

\dmherg fynas åfven ba*

212 Om tilfålliea
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deraf naftan helt och hollit upftaplade, i fyn*
nerhet Staffa, ifrån hvilken jag åger et ftyo
kc b)’, Island r), och många flere orterhyfady-
iika. Defta pelare åro prifmatifke och inpas«
fade utmed hvarandra, af olika antal (idor,
från 3 til 9, mer eller mindre långa, ånda til

30, 40, ja 60 fot, och från få tum til flere fot i

diameter. En del åro fkilde i korta ftycken eller

fatfer, hvilka ftå uppå hvarandra med convexa

och concava fogningar, fåfom de Irlåndfk«

och fkotfke, andre ater Sro fammanhångande
hela långden igenom. Defle cryftall-blocklik«
na nårroaft fkorl til figuren, men deras fpet-
far åro fåiian eller aldrig ofkadade, uti Au-

falt-klippor, men utan an-

draFulcan-marken. Hr.

Rafpe, Fhil. Jr. q"ji,
tab. iS och iy.'

b ) Staffa heftdr til

porre delen af bajalt
,

varande omtrent mil

Ung och fg bred. Lång-
fla hår ledda pelare var

vid paf 6o fot. Den få
ballade Fingals grotta år

afanfenlig bågdoch vidd,
beftående til tak och våg- j
afpelare, menhottenftår\
under djupt vatten. Pd\
et ftalle kan fynas at pe-
larne ftå på Tuff. Ofver
dem år_ et jordhvarf af

66 fots måcktigbetblan-
dadt med pelare-flycken ,

oredigt kaftade om hvar•

andra. En delfelave vol

ro bhjde och nagre vifade
vid fonderjlagning inuti

likfom droppar. Hr. v.

Troil har bårifrånhem-,

fort en led, fom han be-

hagat forara mig.

c) Hr. v. Troil bar

heråttnt mig,
at ban på

I Islandfler flådes fedt Ba-

falter, afven omgifna af

Tuff eller Lavn .■ inuti en

har funnits et ftycke Is*

lands agat innejftutit.

213foråndringar.
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vergne {kola dock funnits {neda fyrfidiga prif.
mer med {pitfar af 2 triangulera plana, hvars

bafer gådt ihop til tak från 2 motfVarande

horn d). Mårkvardigt år, at dylike funnits

bredvid Vulcaner, ja på och ud lava eller tuff,
hvilket gifvit en ilark anledning, atanfedem

for Vulcan-fofler e). Orgpiporna vid Anrrirn

ligga titan tvifvel i lava, ehuru ingen ånnu

fedt derefter. Til gry och beffåndsdelar kom-

ma de aldeles ofvetens med den finare Trappen
uti Weftgoih i bergen; bågge flagen åro hopfar-
te af jårmgfkorl och något kalk, eller lom enligt
cheraifk anaiyfis ar det famma, af lera, kifel

,

jårn och kalk
,

dock boller Bafalten merajårn.
At den fenare år vid eldfprutningac danad

tyckes vara otviflaktigt, i fynnerhet der den

flår eller ligger på vulcanifka åmnen, men

hvad iåttet angår (kali jag ftrax vidare utfora

min tanka.

Vid forklaring af underjordifk eld fore-

falla två hufvudfakelige omlfåndigheter at i

almånhef ntredas, nemligenburu dennaeld tan-

des, och huru den ledan underholles, tydet

d) Gesners och Boots

figurer vifa ftolptfka pe-
lame med 6(idig fpits jnen

det år antingen mifitag
eller ritarens fel.

e) Vid 9. Sandoux i

Auverane har Hr. Des-
o

marets funnit et fyflem
bafalterfiom fynas diver-

(rera for at ghra en kula.

Han har i en afhandl .
til

Franfka Vet. Academien

nfij forfl pafladt Bafalt

hafva varit jmelt af un-

derjordtfk eld och under

affvnlningen fpruckit re»

gulert.
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fom kan tjåna til etdera åndamålet ar ej altid

Ikickligt til det andra. Vore uti jorden# jn-
nandome en beftåndig eld behofdes ingen vid-

loftig underfokning,men andra phenonoener pas-

la ej'dermed. Hvad tåndningen angår få lam-

nar o!s fvafvel pulvers blanning med jårnftl-

fpån mårkelig upiyfning, Om et Ikålpund af

hvardera knodas til deg med tilhjelp af t

{kålpund vatten kånnes ftrax luckt af rotoa

ågg. Lågges raaffan fedan på et fat mårkes

ingen fynnerlig hetta inom 4 timar,ora kalk

vatten brukats, men med varmt befinnes den

fnart fvartna, fvålla och hetta

tan Ikorpnar, fpricker och utflappergenorn op-

ningar brånnande hvita ångor, hvilka ékas och

omfider tånda fig. Sådan brand kan vara he-

la 10 timar, och når både ISgor och gniflror
uphorf, fynes raafian brinnande

,
dådenpåblå-

fes. Større blanning gor naturligt vis ffacka-

re vårkningar; 25 Ikålpund af hvardera åmnet

fommartiden nedgråfde uti en lagom kruka,
hvars opning med linne tilbindes och fedan

ofverholjes med x fot jord, uphåfver efter 8

til 9 dygn den ofverlagda jorden, gifver be-

ta fvafveldunfter och omfider full låga, fora

kaffar omkring fvart och gult pulver /), Det-

ta forfok har ej lika utgång uti aldeles tåppt
rum; masfan {vartnar vål, dock åftadkom-

mes ingen åndring i vårman, men få (hart

den fattes i fri luft vifa fig flrax hetta och

r6k. inneftångda luften minlkas vid della

/) Lemery ,
Mem. de f Ac, i’joo.



forfok x til f af fin volum och blifver gan-
fka farlig, at indragas i lungorne. Under vat-

ten fvartnar och fvaller flik blanning, men

åfven utan at upvåcka vårma. I folje af alt

detta måfte underjordifk eld upkomma, om

fvafvel och jårn åro fdrmångde, lagom fuck-

tade och luften åger något tiltråde. Nu fin-

nas vål inga tilråckliga nederlag i jorden af

de nemda åmnen i lådant fkick, fom de af

ofs til forfok anvåndas, men de tråffas fore-,

nade uti fvafvel-kis, hvilken ofta uppe i da-

gen befunnits brinna ihop af fig fjeifg). Man

har få mycket fåkrare anledning at tro eld pi
detta fått tandas i jorden, fom alla vulcaner

vifa ymniga fpor af jårn: ail lava år med den-

na raetall forfatt, alkan drages til flor del af

magneten, jårnvitriol vifar fig, ja ibland up-

Staftas jårnmalm i flycken eller korn, fom dra-

gas af magneten. Det år fant, at fullkoraligt
Ivafvel rålian réjer fig i fynnerlig mångd,
men elden måfte ja decomponera det, och at

iå fker vitna rokens befkaffenhet, farat fele-

nits, aluns och vitriols tilkomft på ddla orter.

Den genom kifens forftoring upvåckta
elden behéfver foda och underhoil, hvartil

ftenkol och alunfkifrar åro ganfka tjånlige.
De finnas uti anfenliga lager nedbåddade i jor-
den

,
åro altid fpåckade med mer eller mindre

fvaf velkis,* famt åga formégenhetat brinna b).

UtQm defta tråffas i jorden ingen årforder-

t

£)Lifter har fårft mijs- i
tånkt kis fåfom orfak tilj

underjordifk varma.

h)G'arpbytte alun-virk

216
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Hg mångd af antåndeliga åmnén
,

Stminftonc

åro de icke hittis bloteade. Den tilforne nem-

da hall£ af Vulcanilka rilvårkningas v
vifar åf-

ven ogonlkeniigen, at få tilgår, fora formålt

år. Alunlkifer chemice analyticerad gifver,
utom bergfetma och kis, lera, kifei och litec

kalk, hvilka jordarter juft utgora grundåm-
nena af det fom utkalias, ehuru de efter får«

åndrade proportioner och olika åvårkan, fe

mycket Ikiljaktige ut. Hvad Vefuvius egen-
teiigen betråfFar få år naftan otviflaktigt, at

branden har fitt fåte i et Ikiferhvarf under en

kalkftens bådd, formodeligen fortlåtningar från

forbiftrykande gren
af Appennin, Det fora

upkaftas toga dier intet angripit år fornem-

ligaft kalkften, i hvilken ofta fitter klar kalk-

fpat, fom icke en gång blifvit dunkel af het-

tan: få målte ock hånda, ty innan ofverlig-
gande åranet blifvit afrogt, kan ej eldenårnå

full ftyrka. Dereraot har jag ingen ting ledt

oforåndrat upkomma af Ikifern, den kan fjelf
brinna och blifver ej lå fnart updrifven. All

lera och deraf danad Ikifer boller alkali vola-

tile, lamt det ymnigaft, då allehanda Imåhafs-

djur derud blifvit begrafne. Hår finnes fåle«

des ena beftåndsdelen til den Salmiak, fom

plågar tråffas fubiimerad: den andra eller ly-
ran hårrorer utan tvifvel från hafsfalt, fom

vanligen år blandat med hvit magnefia lor-

ent med faltfyra, hvilken fenare forbindel-

fe genom tilråekiig hetta kan decompone«

i Aerika lutar all lin n-

lun utur fkifer ,
fom for-

ut nytjats til hrånjle m*

der punnorne.
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ras, KokOdtet foljer efter ali liknelfe med hafs-

vatten, lom intrånger under den brinnande

materien pjvorvandlas i ångor och delle updrif-
va de nenlhanda åmnen, lom utkaftas: kommer

vatnet tiilikauppå fmeltan
,

orlakas derigenam
et utflrommande eller rågn. Kokfalt under-

bjelper markeligen vitritication i almånhet,
lavans fmeltning torde fåiedes derigenom j||-

tas, en fter del af detta lait invikias, foljer

med up och utvitrar efter fleraver kors af-

fvalning. Något fvafvel lublimeras der hettan

år måttelig, antingen enfamt eller forenat med

arfenik til Raufchgelb: llycken utur fkiferbåd-

den och der befinteiige åmnen upkaftas mer

eller mindre af elden fortårde, dels i pulver,
dels i Ildne bitar, hvilka taftna på vågen i

gapet, kringfpridas på opnå kringvarande rymd,
eller flyta, fom oreniighet på lavan. Del cld-

fångda åmnen tvingas genom ftrang eld gifva
de antåndelig luft, hvilken hår flrax tåndes och

utgor ftorre delen af lågan, lom vifar fig i ga-

pet. At få tilgår tyckasChemilk analyfis , phe-
nomenernes belkaftenhet och en fund Natur-

kunnighet fammanllåmmande bevitna.

Hvad de hvitagranatlika cryflaller angår,
fom fylla all gammal lava ud Italien, få åro

de formodehgen tilkomne genom fmekning.
Hår kan vål mvåndas, at de egenteligen finr

nas i åldre vulcan-fofter, hvaraf tyckesfolja,
at de blifvit losrifne och inblandade, {amt at

de fåljakteligcn faknas, når tilgangen hunnit

uttomas, och det få mycket mer, Tom de ej
allenafttråffasilaya, utanåfyeniafkaj menfle-
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re omftåndighetergoradock ånou forrå menin«

gen troligare. Deras ot åkneliga mångd fordfar

et ofantligt forråd ochderasbefkaffenhet fkiijer
dem från alla bekanta arter: de beftå af kile!

och lera, utan kalk och jårn, hvaremot uti

vanliga granater en anfenkg portion af de Hft-

neroda ingår til!ika med de två forfta, Den-

na brift gor, at de icke fmeita, kvarken ftilla

forn granater eller med bubling, fom fkoriar.
Hårtil kommer hvad fom i det foljande fkall

bevilas, ncmligen at cryftallifation på torra

vågen vid många tiltållen går for fig. Hår-

emot har jag mera fkål at tvifla om de fto-

ra bafaitpelarne någonfm varitfmelte, fom na

råmmeligen almånt tros. Deras belågenhet
intygar ovederfågeligen, at de åtrninftone me-

rencfeis blifvit danade af Vulcaner, men deraf

foljer jaft icke, at det fkedt genom fme-tning.
Om etfegt hvarf, fom antingen aldrig varit rått

tilhårdnat, dier nu genom beta och fuckfiga
ångor blifvit upmjukat, ligger ofver eldftaden,
lå kan det tvingas up och drifvas ut i form

af en trogt fiytande molja. Hvar och en fora

med mig fedt finafte Trappen i Weftgotha-
bergen, fom til utfeende ocb hallt aldeles lik-

nar engelfka bafakerne, och hvilar på Tvart

obrånd fkifer, Tamt for ofrigt forfokt, huru

iått delle arter fraelta til (vart glas, lårerfvår-

ligen kunna foreftålla fig, at de forut varit

flytande af eld: de borde åtminftone fe gla-
flgare ut i brottet, om de flutit få tunt, at

ingen fvampig och blålig fiagg famlats uppå.
Pet bor dock låggas hårtil, at jag ej under-



lokt andra In engeilka arter, hvarmed åfven

de Stolpifka komma ofverens, det kan fåle-

des vål hånda, at andrebafaiteriro annoriun-

da befkaffade
,

och i fynnerbet tyckas de, fom

finnas vid Bolfena vara fådana: defegrofva-
reut, fmelta erogare och gifva ej fvartflagg,
at doma efrer en iiten bit, fora jag nyliget*
fådt, menej ånou hunnit analyticera. Af dem,
fom med granatlika cryftaller åro fpåckade,
har jag ickc hictils haft tfifålle at fe mer ån

denna art, dock vifar det flycke jag åger, In-

ga fpor af dylika kortlar. Innefiutne fråm-

mande åmnen och drufhål ofverfintrade med

cryftaller bevifa at åmnet vant rniukc, men

ingalunda foljer deraf at det varit fmeltÅ).
De voldfamma rorclfer och hifkeiigs

buller, fom ledfaga och fornemiigaft gå fore

cldfprutoingar, tyokas hårrora af et innefiångt

hogfl fpanftigt våfende, fona under fraratrån-

gandeuti underjordiika håligheter, efter fin fér-

røåga (kakar åfveriiggande mafia, famt med

tjutande och allehanda don, fom åtmhafione

ibland går i någon taft och hknar flammer

eller gny af vattenhjul, blåsbåljar, eldfiåder,

llåggor, m, ra. gifvit de gamle anledning, at

géra Ætna til Vulcani våckftad. En del nya-

re påftå, at jordblfniogar hårrora af Eleftrilk

kraft, emedan de kånnas på aflågfna orter nå«

ftan i fapmia ognablek: emédan deinfallavid

b)Hr.Grefve S. Cron-

ffedt har i deffa dagar
(kickat prof hade afBol•

fena hafalter och lava

fran Monte albano med

cryftallifationer i drufbal.

220 Om dlfåiliga



ymnig necferbord efter Ilark foregången tor-

ka, famt i On kola folja floder odi vatten åt:

emedan allebanda eldige meteorer vid defla

tilfållen ud ovanlig mångd eller (tyrka vifa

Og: åntsligeo emedan de rdreller, fom på vat-

ten och land ronas, ofvergå all annan bekant

forøiåga, hvartiS lågges, at i fail ångor voro

hår vårkande borde jordens innandome vara

fullt af håligheter, famt alla kålifprång forån-

dras vid flika rordfer, hvilket dock årfaren-

heten nekar i). En del af defla omftåndig-
herer åro vårkeligen fådane, at de gora de-

élrifka kraftens narvareHe nog trolig, åtmin-

ftone vid de fvångningar, fbm ofverfara or-

tec til många graders afflånd ifrån hvarandra,
och det nådan på en gang ,

men hårvid mo*

ta dock flora fvårigherer. Huru kan jorden

på vifla flålien i liark torka eledriferas och

likfom laddas J De åmnen, fom finnas uti och

når til ytan åga ej dylik formogenhet: de å-

O Stuckeley *«-

fånde l7/0 f/7

Engelfka Societeten 2 af-

handlingar i anledning
af joydbåfningnrne, fom
kandes i England d. §

Februarii ocb d. S Martii

tidS> 5
famt d. 30 Sept.

i’jjo. Han paftår dem

vara eleclrifka vibratio-

ner, Jom ej gå fynner•

Ugen på djupsu tir
,

Beccaria hår leder åfvett

dejfa rhrelfer af EleSlri-

citet, bvars jåmnvikt
blifvii rubhad

,
men på

flort djup
,

hvilket åter-

ftalles medelft moln, få*
fom krafteiis ledare jran-

et (lalle af jordklotet til

et annat
,

bvarvid det

altid utflår convulfioner
,

båjtigareellerJvagare ef-
ter mftdndigbeter.

221fåråndringaf.
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ter forn ligga på anfenligt djup kånna vi id-*

ke nog for at om dem med fåkerhet g6ra
flutfatler. Defsutoro kan nnderjordifk eld vår-

keligen upvåcka ele&ricitet, ufan at vara tånd

genom
denna kraft. Således der fvafvelakti-

ga ammen fmelta och flelna upkoinmer ele-

cfricitet, fom af forlok år bekant, och håraf

kan rok utur Vefuvii fvalj bhiva i ftånd, at

gifva blixt ifrån lig, och at electricera uprefta
jårn flanger i Neapel, utan at Vulcanengenom
eleflriik kratt blifvit fatt i arbete.

Jordbåfningars lammanhang med Vulca-

ner år ogonfkeniigt, ty fkakningarne åro (far-

kafl forut och facktas geuom utbrott. De

roreller fom fke i vatten, och de (forår forn

fartyg kånna, knnna anungcn hårrora af hof-

tens haftiga foråndringar, eller af vatten, fom

i ftor myckenhet trånger in til eidfbden
ge-

nera någon våg, fora fjelfva fkaknmgarne i

égnablick opnå
och ftcax åter tilfluta, Det år

lånt, at jordbåfningar oftaff årtordra en for-

underlig ftyrka. De fora kandes i England

1749 och 1750 mårktes tilhka på et fait af

mer an 5
mils diameter, hvarvid, om de hår-

rort af explolion från en punft, rråfle denna

fattas 2 j
mil djupt, och mafian

,
lom ror-

des, anfes innefluten af en omvand conus, 2

- mil hog och 5 i diameter på botten. Ån-

nu forfårligare kraft forlforde år 17 på en

natt 13 flåder i mindre Aften, och vårkade

på et fålt af omtrent 50 mils diameter. Men

hårvid bor ofvervågas, at Vulcaner ibland

kafta flenar af 2-300 fkålpunds vikt lång
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i våg, och at flytande flagg eller lava af mer

! an 12 - 15000000000 cubik fots ryrad kaa

i vid et utbrott updrifvas, utom alka til flere af-

lågfne orters betåckning, hvilka vårkningar ove-

: derfågeligen hårrora af ångor. Tiilikaborbefin-

nas, at vatten, fora genom 100 graders hetta

bringas ti! dunflintager 14000 ganger ftorre

ryrad, ån forut, och fåle'des utan tvuvei raån-

ga reibr raera utbreder lig af ån ftrångare eld-

grad: når vatten faller i kokande olja eller

befare åmnen forvandlas det i ognablick til ån-

gor och vårkar voldfommeligen, jaenfucktig
forma, fom metallfmelta kommer uri, kan

forolycka både ugn och gjuthus. Så lange
vatten bolles i aldeles tatr flutit karl formår

vål hettan foga gora något til ånga, men om

ringafle opning gifves, forvandlas alt ihop

på en gang och mbryter defs grufveliga-
re ,ju ffrangare eld tvingar det famma. i

Vulcaner finnas finelta åmnen, der finnas ofta

genombrånda ka'kbåddar, m, m. føcn ftraxkan
vånda infailandc vatten i dunller. Når hår-

til lågges, at luften inftråmmar vid jordbry-
net i luft tom recipient med den haftighet, at

1383 fot på en fecund genomfaras, få kan deraf

någorlundaflutas tilden fart,fommånga tulen-

degåoger fpånfiigare dunlter måde åga. Alt

detta tyckes gora kortffråkta jordbåfningar och

eldfprumingar någoriunda begripelige utan til-

hjælp af eleélricitet. Då kis någorftådes af ned-

trångandefucktighet férfiores mifier vålkring-
Varande luft hårunder i til | af volumen,
men dels årfåttes det utifrån, dels utyidgarua-
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vickfa hestan få det dfriga ,
och i fynnerbcÉ

tilkomna ångor, at deila hogft fpånfliga vå-

fenden opnå fig åtfkiiilga underjofdifka vågar,
hvilkas genomtrångande åftadkomraer flere-

handa Ijud, under det otverliggande mafia fka-

kas. Som ingen vitring kan fke utan tiltråde af

fri luft, (S tyckas uphettade ångor låttaft vinna

frihet genom famma vågar, och fåledes icke be-

håfva tvingas in ud tilflutna canaler. Ingen
tvifvel år, at ju icke ofta åfven få fker, men

om opningarne åro fmå, kunna derfore ej en

ftot mångddunfler, haftigt alftrade eller ftrångt

uphettade, nog fort utfara, utanenupdåmning
hånder och reaflion utofvas åt andra kanter,

Defsutom lårer ej fållan hånda, at den vitran-

de kifen,fom mycket fvåller,flanger utgångar-
ne: at fkakningarne fåppa gamla vågar och opnå

ledningar långrein i jorden, o. f. v. Grunden un-

der Vulcanermåfle vara fullaf håligbeter, hvil*

ket fynes deraf kunna flutas, at vitring få yra-

nigt fker, hvilket forutfåtter tiltråde af luft,

ty mångfaldiga orter hafva dylik kis, fom ic-

ke i jorden ferftores. Om ftark nederbord

eller af underjordifka vårman fmelt fno ledas

ned til eldftaden, eller ock jordbåfning åpnar

gemenfkap med haf oeh fjoar ("ty Vulcanerå-

ro gemenligen belågne vid vatten), få for-

vandlas detta fiytande åmne nåftan i ognablick
til ångor, fom på det håftigafle vårka, bryta

fig nya vågar i jorden eller åt dagen, eller ock

utdrifva vatnet, famt genom medflåpade åm-

nen ftånga igen den nyligen vundna gemen-

Ikapcn, éhuru den fnart kan åter uprifvas af
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lamma orlak fom forut, och voila defkifcen,

fom i nårgrånfande vatten vifa fig. Genom

dagopningar utkaflas flcnar, alka, lava, vat-

ten, m. m. efter omflåndighecerne: delle fal-

la til flor del ned omkring ppningen och up*

flapla efter band conifka berg, eller få balla-

de Piker, med Vukanifka hvarf och genom-
bårade toppar, bvilka genom tiden eller nya
utbrott åro oåndeiiga foråndringar underka-

flade. Ehuru Monte di Somma nu endafl utgor

en half-cirkd få har det efter all iiknelfe forr

ågt rundelen full, ehuru den emot bafvet be-

Jågna delen blifvit forflérd och quarlefvorne
af tilfålligheter bortférde.

Når åmr.et hunnit fortåras afflannar bran-

den och de omformålte voldfamheter, ja i-

bland få, at på 10, 20, 50 ja flere år icke

en gång rok vifar flg, men årfarenhecen lå-

rer, at de åter många refor kunna tåndas och.

pa det grufvellgafte rsfa. En del tyck.ts dock

med allo utflockna, årminflone vet man fle-

re, hvars brand år aldre, an all ortemas hi-

floria. At defla jordkiotets convulfioner me-

rendels hafva fitt 'fåte och urfprång från dju-
pet vkna flere omflåndigheter; de ofanteliga
utftromningarne tala Qgonfkenligen hårom*.
vi hafva ock forut fedt, at i Neapel år hela tra-

nen från Capua til Sorrento ofverholjd med

utbrotsåmnen, hvartil behéfts et forfårligt ne-

derlag af eldfångda åmnen. For 6frigt kunde

ickeannarskånningarnepåaflågnafteorter få til-

iika inflnnafig, lom de ibland befinnas. Vid
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Lifabcns forftoring mårktes jordbåfningennå*
ftan tillika på mångfaldiga Hallen, i n och s

ifrån Gronland långt in uti Africa, lamt i o

och w åtminftone åfven få långt, eller visfl:

50 grader, och kanfke ån långre. Bergftråc-
kornes fammanhang kan icke gora deffa ha«

ftiga och långvåga vibrationer begripeliga , ty
meddelad rorelfe aftager och måfte inom trån-

gare krets blifva omårkelig; ej eller underjor-
difka canaler, hvilka efter all anledning in-

fenftådes åga hårtil nodig långd; och hvad

isl&grens forbindelfe angår, få finnes af be-

kanta r6n ingen liknelfe til fådan vidftråckt-

het, och ån mindre, at på et flåile upvåckt

forftoring kan få i haft utbredas, ty denna raa-

terias antåndning flier helt annorlunda, ån kruts

och knall-pulfvers. Detenda, fom hittiis med

något fl<en af trolighet kan anféras, år, at på

djupet raedelft underjordifk eld eleftrifk ladd-

ning och exploflon tildrager fig.
De farliga ångor, fom trafiks i Hund-

grottan och annorftådes vid Vulcaner vårka

ingalunda genom brift på (pånflighet, man af

helt andra grunder, fom framdeles ikola
up-

gifvas.

150. Vatnens roretfer gora på vårf jord-

klots yta många foråndringar. Etter defs fart ,

mångd, bottens loshet, lynne cch Ikapnad

bortflåpas mer eller mindre antal jordpartiklar,
fom åter flåppas ochfjunka, då vatnets ha-

ftighet til en. vifs grad facktat fig. Monne

båraf de fmå oar, fom gemenligen finnas ut-

for flora floders mynningar? Rhone gor
år-



ligen uplandningar i Languedoc. Medelmåt-

tigt grumligt vatten Ikall holla jord /),
Rhen m), ja den lilla floden Saale vid

Kauraburg kan i dygnet fora ofver 561705 c.

fot flamm, genom hvar lodrått Ikårning n).

Hogderna blottas årligen af ragn. Jord
och vitrings fkorpor affkoljas och bortforas,
lamt grunden ofra undangråfves, fornemligaft
vid vår och hoftfloder. (ifterdal-elfven tog
1659 d. 8 Maj, medan folket fof, hela Seb-

benbo by med fig, få at intet teken derefter

lyntes o). Skyfall vårkaåfven voldfamt. 1656
bortforde et dylikt i Fahlun på några timar

anfenliga llaggvarp och gjorde våg derige-
nom 0). 1740, natten imellan d. 19 och 20

Aug. infoll i Dalby focken i Vermland lådant

os-rågn i 8 timar, at åtfkillige hogder blefvo

låflade och bortforde, i fynnerhet hånde det

med et h6gt berg, Lidfkåret kalladt, hvilket

råmnade och nedfoll på åtfkilliga Hallen, hvar-

underde mindre delar bortflåpades af vatnet p).
17C5 i Jun. fkali vårnet få 6kt lig vid Can-

ton, at 4000 hus blifvit fordcrfvade, och i

nåfta iandfkap en hel flad med xocoo invånare

I) Manfredi. Han an- j
tager årliga nederhorden j
io tim

,
at ideraj genom

floder går til 1
at dst våtas yta år dubhel

emot det torras, Derefter
utråhiar ban

,
at hafvet

■ hor af tilford fylltung på \

2/fS år bofas j tim.

m) Harcfoeker. Efter
hans råbning horde vattu-

hryn bojas i fot på 100 år.

n) Hamh. Mag. 111,

o) Bifk. Browallius

omVattuminfkningen.

p) V. Af. H, nil-

227fåråndringar.
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forftord; det fteg på fenare ftållet 30 fot dfver

vanliga hojden q ). Hvad ofantelig mångd
jord fores icke under alt detta årligen til haf-

vet, fom foljackteligen bér hoja defs botten

ganlka mårkeligt.
Men det år icke allenaft lofare åmnen,

fom foras af vatten, de faltare klippor notas.

Uti bergen på Synfka och Phoenicilka kulter-

na hafva fordom varit uthuggne dammar for

hafsvatnet, at derud flåppa fut fait, men de

åro nu genom vågornas åtgård blefne obruk-

bare r). På Limur fjåil i Norrige utrinner

en elf mitdgenom en Ijusgrå marraorvågg,
tipningen år målt Ikyld af bulkar, men dl

man hunnit dit traffas en hvåifd marmor lon-

gång, 8 til 10 fot bred och 6 bog, gående i

åtlkilliga krokar. 6fverelfven år et 3 fingers

tjockt marmor-gålf, fom genom några opnin-

gar iåter fe det derunder framrinnande vatnet.

På toppen, omtrent 100 famnar hogre, lig-

ger en Ijo, lom efter hånd gråfvit fig igenom.
Det nu varande ofvertåckelfe har utan tvif-

vel forr varit botten, fom vatnet lupit ofver.

Sedermera har detfkurit figdjupare, ochfor-

modeligen blifver nu varande botten framde*

les en hka betåckning s).

Så kallade Jåtte-grytor åro utfvarfvade gro-

par i bergen, lom en del påflå ånnu i dag
kunna tillkapas, och viflerligen fértjånte at låt-

tas utom tvifvelsmål. På en klippa i kbkare

s) Bifli
.

Pontoppi-'
dan.

q) Sv. Pdfttidn,

r) Dr. Shaw.
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fjSrden uti Finland åro 6 (lycken. Den låg-
fta, Torn ånnu ftår under vatten, {kali vara

borjad for några och trettio år (edan, och ha«

de 1766 x fots djuplek r). Dylika finnas i

Jemtland, i Weftergothland, i Bohus-lån «), i

America nedom Cohoes fali och emot fåftee

Nicohon i Hudfons flod .*•), famtroånga andra

orter. De §ro gemenligen på brantafte fidan

af berg, (ållan eller aldrig åfverft. En del å-

ro 2 til 3 fam nar djupe, aflange eller runde,
akid ganlka flåte, och ibland med tydeliga
(por at fnåckgång. Merendels tråfFas de i gra-
nit och åga férmodeligen fin upkomft från

den tid, då åmnet vant mjukare,ln nu, men i

k flkbergkan val i vara dagar et antingenftåndigt
failande vatten, eller hoft och vårfloder, go-
ra flika urgrdpningar, dels enfamt, dels med

tiihjelp af kringforda ftenar, (om ofta finnas
i hålan quariiggande. Den (å kallade Fånge-
ften uri bergeT Saltmarsudd på 6n Landsort i

Sodermanlands-fkåren har en dylik upkomft.

t) Hr. Ofverflen och

Huld. Norderifchold har

fjelffedt denna fienfvarf-
ving ijrån borjanoch der-

bfver til K. Fet.Åcade
-

urnen inlåmnat , heråttelfe
medhif ogadcharta. Om

-

ftåndelig hefkrifning hår-

an och tillika utftakning
of fjelfva ftenartens råt-

te naran
,

fkulle gifva i

åmnet mycken uplyfning.
u) Vet. Ac. M. 1743.

Hr. Gyllenhal lårer tned

jorfta lamna almånheten

delaj fina noggranna oh-

[jervatiojier på fVeftgfi-
tbahergen, hvaribland afm

ven j-åttegrytor utfår-

ligen åro befkrifne.

x) Hr. Kalms A. R.

HL



Han år innefluten uti en inåt finalare håla,
lom har åpning åt s. Denna (fen var i bor-

jan endaft genora (prickor (kild från våggar-
na. Sedermera har s och w med då pålld-
ta’nde vågor efter hånd våndt honom om-

kring, hvarunder han nott fig fiorre rum,

(amt år nu (jelf rund och våggarna helt flåta.

Når vådren trånga hår in far han håftigt om-

kring fin medelpunft, men annars ligger han

i hvfa y). Jåttegrytor finnas ofta til anlenlig
hogd 6fver nu varande vattubryn,

Vatten åndra underflundom fin våg på

jordytan. Vade å i norra Helfingland utlkar

d. 5 Maj 1762 inom några riraar med grut-

ligt buller en ny våg af 1328 fots långd och

21 fots vattnfall. Gamla åns botten ligger nu

11 \ fot hogre, ån nya vattubrynen. Åns

medel-djup år 4 til 6 fot. Denna åndring
fkedde under en hafiig islåfsning, underhjelpt
af (farkt pådrifvande våder. Jorden var los.

Kanfke ock någon hemlig åder lange arbetat

på denna opning %). Gaulen, en å i Norri-

ge,
Ikar fig 1344

ned i jorden och for!van

några dagar, men frambrot fedan med få-

dan håftighet, at den fyllde nårliggande dal

med jord och (fen, fioppade fitt lopp och

gjorde endåmning, (om omfider fonderbraft,
famt utom några kyrkor odelade 48 bonde-

gårdar och drånkte 250 perfoner a). Åar,
lom hafva Here grenar, plåga ofta forvandlas

y) Upf.rjsj, 7. i43‘ t. IV.

z) V. Ac. H. 1364. a) Pontoppidan,

230 Orn tilfålliga
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til en enda, då den, Tom drager mårt gor fin

rånna djupare, men de ofrige minfkas fmå-

ningom och gro omfider igån. Således fkå-

ra fig någre årligen djupare och undergråfva
nejden, andre fylla efter hånd fin

egen bot-

ten, och nodgas ånteiigen ofvergifva fin får-

ra våg, hvilket alt beror, dels at vatnets flyr-
ka, dels af grundens fafthet. De få kallade Mar-

lekor tillkapas hårunder
,

når bråddarne bertå

af mårgel: uti denna år ej proportion af le-

ra, fabel och kalk ofver alt lika, de kortlar,
fom derfåre åga til hårdning tjånligafte bian-

ningen, blifva farte, och, då vatnet affkiljer
lofa fammanfåtningen omkring, blottas i o-

formliga klimpar, (om ån vidare genom fqualp
och notning vid forsfar få flåthet och under-

liga fkapnader. Lager fynas ofta tydeligen
uti dem.

Men icke allenart floder, utan hafvet

drar fina ftrander. Många orter, fom fårf

legat intil hafvet finnas nu langt derifrån. 1680
ftod vatten der fladen Hudviksvall nu år be-

lågen, hvilken 58 år efter fin anlåggning flyt-
tades

440 famnac nårmare ftranden. Pithei

år flyttad \ mil efter 45 år: Luleå 1 efter
Gamla Lodeso 4; Weftervik 2; o. C

V- Då Torneå anlades 1620 kunde flora far-

tyg gå intil
,

fbm nu ej Jåtergorafig, och var

då krinflutit af elfven, men nu ligger fladen

på en halfo. 6fthammar fkali ock vara me-

ra fkilt ifrån hafvet ån forr c). Vatnet fbm

b) Frof. A. CelfiuSjj
V. Ac. H. 1-J43.

c) Hof~Canc.v. Dalins

Svea Rikes hifloria.
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dom gick intil fladen Tongerens muraf, kom-

mer nu ej på 14 mil når d). Aiges Mortes

och Damiata voro hamnar kring »240, men

Sro nu langt ifrån haf. Staden Fooah låg for

35 q år fedan vid Cnnopifka armen af Nilen,
men nu ofver 1 mil denfrån e). Fyrbåken
Pharos var i homeri tid en dagsrefa från lan-

det
,

men då seneca iefde, når derintil j ). Tor-

net S. Michael, fompius v låt bygga vid (ban-

den* befans efter 145 ar xqoq fteg derifrån g),
Nordfjon gick forr intil Minden ochihoprned
Steinhuder fjon b) 5 Perfilka har/et intil fla-

den Hire,* Svar-ta hafvet fleg fordom til ber-

get Dgebel Djanik, iraellan Amazia och Tre-

bizond i)\ Raveana var ibland de Romares

ypperfla hamnar vid Adriatifka hafvet, och

nora ringar ficta ånnu quar i murarna /t),m.
m. fom nu helt annorlunda forhoilcr fig, I

Spanien vid Bianes, vid Badelona, vid myn-

ningen
af Vobregat, vid udden Tortafa, långs

efter flranderna af Valencia l) och Langue-
doc ni), har vatnet dragit ftg anfenligen til-

baka. Storre delen af Vignoble d’ Agdevar
under vatten for go år fedan n). Imellan Ro-

chelle och Lucon år et flort ftycke land blot-

tadt o). Vid Tanum, Fjållbacka, i Lekfand,.

d) Hr. Buffon.

e) Dr. Shaw.

f) QgN. L. VI. c. 26,

g) AH. Er. ni y.

b ) Leibnitz.

i) Otter, Foy.

k ) Lulof.

1) Barrere bos Buffon.

m) Aflruc, Ulli. Nat
,

de Languedoc.
n) Buffon,

o) Hr. Reaumur, Me~



vid Bjårko och Vafa flås årligen grås der,
iom i forrå 100 taler fifkades, Flerflådes på
Arabiens kufler har det torra utvidgat fig /»).
Ludvics flod ger anfenlig cilvåxt af land e-

mot hafvet; hela låga Lovifiada anfes for up-

landning och tros det torra hår inkråkta in»

om 100 år omtrent 1 mil af haFvet q). På

norra kufterna af Siberien finnas flåckar och

tråd upkaflade til f'ådant afflånd, at bu flod
eller vågor aldrig hinna dit r).

Fordna fegelleder hafva en del blifvit få

grunda, at de åro obrukbara, fåfo ro i Frå n Ska-

ra til Hornborga fion; ifrån Upfala genom

Roslagen ti!Ofterfjén r); Lofgrund och Ig-
gefund vid Gefle; vid Tanum och Gribbe-

ftad i Bohus lån; rn. m. Grekernas beromda
Simois år nu en iiten back t), o. i. v. Ja

,

åtfkillige dar åro med tiden hopvuxne, fafora

Engs6n med Kuron; Afpon med TofFerén,

Engsholraen utfor Sodertelje med Morkon;
Ljuson i Bohuslån med fafla landet, åfven fora

Plalmodi och Magdelone n).

Ankare, ringar och fkeppsvrak åro fund-

ne på berg, i myror och annorftådes langt i-

från hafvet, {åfora på Skuteberget vid Strom-

ftadj berget Stella i Porrugall; Pyhejoki berg

moirés de /’ Ac. /720.

p ) Hr
. Niebuhr,

<f) Le Page le Pratz,
Hift. de la Louifiade.

r) Muller, Ruffifch.
Gefch. Innd nr.

s) Hr. Marelius har

uti jitt Tal om Måla-

rens utlop ,
bollit for K.

Fet. Academien
, gjordt

dema fegelled gatifka o-

vifi.
t) Otter, Fcy. en Perle

E?
5

en lurquie.
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i (bflerbotten; en grufva på Alperna; i mo-

ras åfvanfor Vafa, vid Fjållbacka, vid Salflad,

på Gothland, vid Chattam «), vid Padua y),
och flerllådes. Alt detta intygar oemotfåge-
ligen, at nu år fart: land på många flålien,
hvaråfl forr varit hafsbotten, men tvårtora

finnes cck halvet géra inkråcktningar på andra

ftållen. Under vatten updåmning for nya fåff-

ningsbyggnadeni Landscrona upcåcktes påfjo-
botten ffubbar efter en bokfkog, fom ftodo

djupt under hafsbrynet, hvilket til åfventyrs
deraf hårrort

,
at i fordna tider en å hår låm-

nat fin forrå våg och fkurit Hg en ny. Sta-

den Donewich i greffkapet SufFolk år med

nåflgrånfande land måftadels af hafvet upflu-
kad y). Katwicks torn år nu vid fjon

,
fom

forr var langt derifrån, och fedan 1719 har

vatnet vunnit ofver loofamnar, famc under-

graft 2 gator, Tom funkit. Våflliga udden af

Cadzand har från 1703 til 1746 af fina diinor

forlorat ofver 1000 famnar y). On Okney
var fordom i fara for floden Rother, roen

inom 60 år uplandades anfenligt genora til-

forfel af ebb och flod, dock har canalen til-

lika blifvit få djup, at fkepp nu kunna gå der

man forr vadat. Hamnen Vineta i Pomern

år af vatten forftord. Likaledes gammalfta-
den Calicut, med et fåfle af huggen flen, få

at man kan ro ofver quarlefvorna. Ceylon
har på nordvåftra fidan forlorat 10 til 15 mil.

v) BufFon. toga.i.

x) Leibniz, Pro- y) Lulof.
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Efter all anledning har England fordom hångc
ihop med Frankrike. Klippornas ofverens-

ftåmmelfe uti låge, h6gd och åmnen, hela mi-

len på båda fidor om Canalen, gora det hogft
troligt. Vargar och bjornar, fora forr'fun-

nits på detta nu kringflutne land gifva hårtil

et nytt {kål. Alla oar, fora hårbergera fåda-

na odjur, hvilka icke fjekve kunnat hjelpa
fig dit från nafta land, tyckas blifvit ifrån det

fafla affondrade, eraedan ingen lårer med flit

éfverfora dem: drif-is år docken utvåg,fom

g6r flutfatfen tvetydig. Sicilien, Elds-landet,

Ceylon, m. fl. torde genom vatnets utfkårnin

gar blifvit kringflutne. Det år flrax ofvan-

fore nerant, at Svarta hafvet fordom flådtbé-

gre och fårmodeligen var opningen imellan

Dardanellerne då tilfluten: jag har tilforne

nerant et hiftorifkt Ikål z), och får nu tillåg-
ga et phyfifkt. Hela fandheden Narym eller

Rynpelki vid Cafpifka hafvet år full af låda-

na muflel-fkal, fom endaft finnas i Cafpilka haf-

vet. Dylika ligga nedbåddade i hela Steppe
utmed Wolga och Jaik, Således har detta vat-

ten fordom flådt mycket hogre, och troligen

gådt ihop med det då åfven ån nu hogre
Svarta hafvet a). America torde vål ock i bor-«

jan hångt ihop med Afien, ehuru det ej nu

kan bevifas b), famt likaledes många andra

*) §. sir. h.

a) Dr. Bufching an*

firer denna mårkvårdi-

ga obfervation
, nyUgen

gjordaf Prof Pallas. Se

defi Fekoblad om Geo-

graphifke amnen
, Jlycket

43 fhr år 1333.

h) Steller var aldeles

af den tankan i anled-
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fund och vikar hafva upkommit c). Man vet

huru voldfamma inbrott håndt i fénare tider.

14c i ofverfvåmmades på en natt det vidffråkta

landet Dortfche Waart. 1446 forgingos ofver

10000 perfoner kringDordrecbt, famt roer åa

100000 kring Dullart i Fnsland och Zeland :

byar, flåtr och torn fattes få under vatten, at

endaft bogfla Ipitlarna fyntes. Slikt har håndt

i England och annorflådes.

Irnellan tropici har hafvet en beftånciig
fart åt oder, dels genom det oforandrada vå-

dret, dels genom ebb och flod. Bdljorna må-

de £aledes jåmnt flå och tåra de oftliga ku-

ffer. Når man betracktar både g. och n. veri-

den på deffa fidor, få kan det icke annat an

falla hvar tånkande fore, at de mångfaldiga
oar hår nu finnas åro de faftafle quarlefvorna
af det fammanhångande land hår fordom tor-

de varit. Den mangd flått-tråd fom traffas

emot polen, vid Nya Guinea och annorftå-

des, tala ock om vatnets voldfamma åtgårder,
kanfke underbjelpte af jordbåfningar och an-

dra omffåndigheter. I Davis fund tråffas en

myckenhet fådant. En Jiten del deraf år Vi-

de (Salix), Al (Betula alnus) och Bjork (B.

alba), fom torde komma från någon vik i

foder på Grønland, men Afp (Populus tremu-

la), Tail (Pinus Sylveftris), Ceder (?. Ce-

drus), Lårketråd (P. larix) och Rod Gran (P.

ving af motjvarande ud-

dar; miUanvarande hårs

mangd j Hk beten ajjord-

mon
,

vaxter
, djur

,
in-

vdnarnes feder ,
m. vi

.

c) Se Varenii Geogr.
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picea) måfle komma annorflådes ifrån. Vid

Island anlånder driftråd ån ymnigare. På Si-

berilka Ilranden imellan Ob och jeniley lig-

ga Tall och Lårketråd hogtals upftaplade: de

frilkalle ftockarne altid hafvet nårmall. På

20 mil våxer ingen Ikog vid ftranderna och

ifrån Lena til Kolyma åro inga få flora ut-

rinnande vatten, lom inifrån landet kunnac

utfora fådana tråd. Vid Tura, fom infaller

i Ob, på Ripheerne eller bergen imellan Ryfs-
land och Siberien, famt annorllådes inuti lan-

det
,

våxa de flefta drilåmnen: det år låledes ej

otroligt, at endel hår af floder, Ikyfall, is, ro.

rn. låsrifvas, famt bark och quiflar afllitas

under nedflottningen til hafvet, hvarålt de

fedan lyda vågor och vind, men fom dyli-
ka ftockar tråflfas der inga flora floder utfalla;

på ollra lidan af Karatlchatka, der ingen Tall

våxer, m. m.
,

få år tåmmeligen fåkert, at

en flor del kommer ifrån våltra Amedcan-

fka oarne. Ifrån Canada kan det ej vara, ty
då borde ock Ekar (Quercus) finnas deribland d).

Simmande oar åro ofta vedermålen af

dylik voldlamhet utiinljoar, hvaråfl: vågor och

vind ibland afflita nog anlenliga flycken af

ftranderne, fora genom fammanflåtade rot-

ter, fåf, bråntorf, m. m. åga både lamman-

hang och tilråckelig låtthet at båra Ikog, Ite-

nar och kreatur*?}. En ganlka markvårdig af det-

d) Cranz a. ft. Imel-

lan Jenijey och LenajhiU
efter Graelins berdttel-

fe icke upvrakas något
flott-tråd,

É?)Plinius ,
L. 11. c. pj.



ta flag må kortcligen nemnas. Den år belå-

fen
i (jon Ralången uci Jånkopings lån och

allas på orten Rodholmen. Enligt kyrkobo-
ken har den foljande år varit (ynlig, nem-

ligen 1696, 1723, 1726, 1733, 1743, 1747,

1750,1757, 1758 och 1766. På denna tid

har hon endaft 2 ganger upkommit uti Aug,,
men aldrig fér d. 13; 6 gånger i Sept, och

2 i bårjan af 061, Den har åcer fånkt fig i

Sept., 061. eller fift vid borjan af Nov,, fe-

dan den ibland ej vift dg ofver 6dygn,fom
1758. j747 var den uppe 64dygn, ifrån d.

17 Aug. til d. 20 061. i
det llngfta man vet

utaf: den ågdetfogamla ftubbar,af hvilka då

26 borttogos. 1766, dagen efter fedan hon

lånkt fig, eller d. 4 Nov,, ftod den 3 til 3I
aln under vatten; långden var 50 alnar och

bredden 20-30. Svartmylla finnes imellan

rotterne på henne. Hon upkommer altid på
(aroma ftålle, hvaromkring år nog djupt. Vin-

den tyckes ingen ting hår utråtta, ty 1757 up-
flot hon med ftark nordan d. 3 O6t,och(jonk
med dylik d. 19 i (amma månad. Inga be-

råttelfer åro bekante om defs (åndring från

fafta landet, men at den fordom burit kårn-

tråd år en gammal (ågen ,
fom af quarblifna

rotter och ftubbar bekråftas. På hafvet kun-

na (ådana icke emotftå, utan brytas fnart fon-

der, hvadan troligt år, at de (om på defs
y-

ta foregilvas blilvit fedda, icke annat varit,

an ftora pimpftens fait. Slikavet man visft,
at hafsytan ibland til anfenhg vidd betåckes

med.

238
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De partiklar hafvet affliter tållas antingen
1 til botten eller vråkas up på andra Hallen. Hår-

-1 utaf upkomma landråflar, enhopnyaoar, åc-

I fkilhga ftranders uph6jning och tilvåxt, m.m.

' Vatnets boljor bygga ålven många nya 6ar af

; coraller, lom hopvråkasoch fåftasaf fand,hvil-

I ken altid folier med och for fin låtchets fkull

1 ofverfkoljer dem. Når banken hunnit ofver

'Vattu-bryn biir den hviloftålle for fiyst-och
hafs-fogel, hvilka låmna efter fig tråck, fjå-
:der, m. m. få at rotter, quiftarochfron,fom
håndelfevis upkaftas ofkåmde

,

kunna taga rot.

Genom våxters fårvandling betåckes landen

efter hånd med mylla. Cocos-notter kunna

lange ligga i vatten utan at lkåmmas,och vå-

xa de val i all flags jord. Der vågorne gå
enligt pafTad-vindar eller befiåndigt våder blit-

Va corall-bankarna af nåflan lika fkapnad, men

ej lå, der fria våder hårika.

151. Chmater gora flora foråndringar på
Jordlkorpan, och dennas befkafFenhet på dem

tilbaka.

Iraellan våndkretfarna och nårmafl om-

kring, omvåxla hetta och nederbérd. Somlig-
Iflådes rågnar jåmnt i flere månader, ja uti en

Ifkogstraft i Peru år vanligen i 11 månaderm-

;gen dag fri, ja ibland intet uppeholl hela å-

ret igenom e}. Hårutaf måfle hogderna ef-

terhånd fåtta fig, berg rafa, en myckenhet
jord forasi bafvec och marken upblotna, hva-

dan man ock fomligflådes fjunker til knår.

e) Hr. De la Condamine. Jåmf. §. /^j.



Utom flere anfårda fåljder hårutaf/), må nemnat

hufvudftaden Veleia uti Republiken af famma

mmn, belågen några mil från Piacenza och

Emilifka borgmåftare-vågen, imellan 2 hoga
berg Moria och RovinafTo. At doma efter

rudera, fom nu ligga 20 fot under grus och

flen, har den varit anfenlig. Der finnas fkå.

de-pånningar efter Conffantinus, Ingen vet

når forftoringen fkedt, men fom efter håfti-

ga rågn flenar- hår plåga rafa ned från bog-
derne, farøt fladens quarlefvor finnas ofvef-

holjde af ofanteliga flenblock, hvilka kunnat

komma från de nemda bergen, få år nog ty-

deligt, at et haftigt ras, kanfke underhjelpt af

någon jordbåfning, vark orfaken. Hetta och

toma åro andra tider vårkande. Ægypten ftåc

jfrån Aug. til och med Ofl. fbm en fjo, fe-

dan til Apr., fom en lerålta ,ochånteligen ifrån

Maj til ofverfvåmningen fbm et forbrånt, råm-

nat och odelagt land g). Af fådan luftens olika

vårma och fucktigbet vitra många ibland de hår-

dare ftenarter. Grof hålleflinta calcineras i folen,
{amt får ytterft en los och hvit fkorpa omkring

fig, hvilken bortfkoljd mångftådes vifar quarts-

rånder och med glimmer omfdttejårniga granater

upofver ftenars yta. En del kalk-fkifer-och fand-

flensberg, i fynnerhet kis-befprångda, multna

med tiden aldeles fonder. Hunnebergs.trapp har

jag funnit med Ijus morareutlakad fkorpa om-

gifven eraot dagen. Bergen imellanÅbo och

f) §• Hl-

g) Dr. Haflclquisfls
Rela,f.6i*f, Se om Guiner

fka oriental-tiden §. //7*
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Wiborg beflå måfl af Sjelffråtflen, fom åc

fammanfatt af rod fåltfpat, quarts ochflommer.

Den tyckes vara hård, men faller dock fom-

ligflådes fonder gj. Ja fjelfva hvita fåltfpa-
ten uthårdar icke alleflådes tidens fråtande kraft.

Monne de flora bergen Cibotus och Phe-

gius i Æthiopien af denna grund forflorts b)}
Monne icke kiipporne vid GrsifFenllein, Efa-

renfriedrichsdorfF i Meifen, vid Stonbenge >

Salisbury i England, Adersbach i Bomen, Svit-

FeeneiChina, åcfkillige i Peru, ra.fl. fom lik-

na torn
,
murar cch allehanda miner, åro vitnen

til fådana forfloringart Huru malmer och me-

taller foråndras gifves tiifållc at i det foljande

nemna. Når beflåndsdelarne jåro dels flycktige
och dels falle; dels mjuke och dels hårde; del*

fvarapige och dels tåte, få loflas gemenligen
med fammanhang: de fafle, de hår-:
de oca tåte flå quar, fedan de flycktige,mju-
ke och lofe blifvit genom vårma, luft, kold

och vatten efterhånd affkilde. En del åmnen

undergå hårvid ej allenaft en mecanifk fon-

dring, utan ock en innerlig féråndring tilfitt

lynne. Sådana åro i fynnerhet kifigefåreningar.
Luften har en ganfka flark attraaion til phlo-
giilon, ja få, at fvafvel-blommor med tiden

£) Ae. H, 7/7.
Hr. Gadd bar rftf i

en Dl/), under foktSjelf-

frdtften ocb funnit den

iegenteligen vitra
,

når

/altfpaten ocb en fet j'år*

nigjvafvel - hunden glim-
mer råda deruti.

b) Plinius nemner dock

finder
, fom tillika fbr«

florts, L, 11. c.91,



vårkeligen mifta något af det branbara och li-

tet af vitriol-tyran utvicklas. Så fker ock i ki-

fer, fom ligga i dagen utfarte fér vårma och

luft: den befriade tyran fuper fuckcighet Tamt

biir fnart nog utfpådd for at kunna angripa
jårnet och formera gron vitriol, hvarunder

fammanhanget féi loras, delarne falla ifrån hvar-

andra och Betåckas med vitriolifka biommor.

De nårmare polerne bclågne orrer hafva

af kélden icke mindre rubbningar. Hogder
och berg fupa om hoften vatten gcnom fpric-

kor och fina opningar. Når vintern anlåtter

forvandlas det til is, fom utvidgaroch (pran-

ger
fonder omkiing fig. Hårat* hårrora ofta

de léfa ftenar, fom tråftas omkring berg. Mitt

for Bagnums gård på fotrn af Hunneferg å-

ro s ftora ftenpelare (Tråle ftenar kallade)
lofthade ifrån Ijelfva ftenvåggen, med hvil-

ken de nu gora en 6 til 8 gns vinkel, och u-

tan tvifvel framdeles brifta (onder. Om vå-

ren kan man ej utan lifsfara refa imellan Hon-

ne och Halle for ftenar (om nedrafa, ibland

af grufvelig ftorlek, hvilka emot det gamla
rafct fonderflås i). Ufi Norrige kalias f'ådant

Bierg-rap, och når ftenarna i fallet råka an-

dra, famt fmulas i kringflygande (kjerfvor, får

det namn afSten- ur. Stenfkred åter heter hos

dera, når tjåle och rågn låftat fmårre ftenar

ifrån fjållkanten, hvilka famlas emot något mot-

ftånd på vågen, til defs det genom fin tyngd

i) Sådant ras kalias der-

omkring Gryte. Sjeljva

lodråtta flenv åggen nem-

nes Flog.
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formår bryta fig loft. 1697 vid Kyndelsmås-
fan blef mycken jord hårigenom fodkåmd,
flera gårdar forftcrde och 130 perloner om-

komne k).
Vattu-bulen ler-jord hopdrager Hg genom

fråft. Håraf finnes den Iprucken ora våren

och gråslvålen 4 til 5 tum ifrån ftenar, fora

han foregående och efterfoljande lomrar flu-

tar incil /), Jordarter lupa mer eller min-

dre vårten, ja en och larnma finnes ho-

ftetiden dels mindre vattubulen, ju nårmare

dagen ,
utom Velan eller gåsleran; dennafu-

per få mycket vatten, at det kan våga ine-

mot 4 gånger mer, ån hon fjelf. Jordarter-
na åro ock ofta kortelvis inbiandade utihvar-

andra, åtminftone olika måtfade med vatten,

hvad under då, at tjålen, fom fpånner jord-
fvålen olika, bryter den, uplyftar rétter och

ftenar, gor fiåcktals uphojningar och lågger
grund til tufvor, m. m. De rubbningar, (om

ftenar, ftolpar och grundvalar lida af tjåla hår-

rora egenteligen af lera. Jag bar upblott al-

lehanda jordarter, ftålt derud tillpitfade pålar
och låtit fryla. Alla fom intet hollo le-

ra voro i jåmna mader fammanvuxne, men

ju halltigare de voro på nylsnemde jord, dels

mer hade de dragit fig ihop och låmnat ftår-

re eller mindre opning omkring trådet. Dyli-
ke fyllas på blida vårdagar med finalt fné,
fom antingen af markens kyla eller nattkol-

k) Pontoppidan.
1) Se Ur, Dir

,
Ru-

nebergs vackra ajh. i V,

Ae. H. ijtij.
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den (nart fryfer, utfpånner fig med
9000 fkålpjs

ftyrka for hvar cubiktum vatten, och', tvin-

gar upfore, emedan motftåndet raerendels år

minft i den kofan.

Strander, i lynnerhet af lofare åmnen,
oplyftas årligen, ty få (nart fjårdar och fjoar

tiKrufit, åro de hopvuxne med tjålen. Om

nu upfjo hånder 5
(målt fnovatten (lannar up-

pa i(en om våren, innan tjålen gådt up, och

får genom någon opniog gemenfkap med vat-

net derunder; eller det genom kåiKåg blifvit

6kt, (å tvingas Ken med anfenlig dyrkaatup-
lyfta fig. Når det (ker nodgas ock nårma-

fte kanten af tjåKkorpan at uphoja fig. Uti

det hårvid blifna toma rum inrular vatten
,

blandat med åfja och andra åmnen, hvari-

genora den upbrutna kanten underbåddas och

når foljakteligen hogre, fedan i(en bortfmålt.

Så tilgår på många flålien i 6fterbotten. Is

tilfoden omkring fcenar lyfter dem både vid

isbrott och infallande upfjo, (amt fårer dem

ofta med fig, ehuru de ibland åro af anfen-

lig ftorlek. På detta fått torde flere (ålftenar

blifvit onyttige, och åtlkillige nya
hållar årli-

gen komna i dagen. Is fprickcr ibland med

fådant don, at hela nejden fkakas forø af jord-

båfning. Slika råmnor tilkomma i almånhet

på 2 fått. På åar gå de långsefter och hår-

rora gerøenligenafilens ytterligare utvidgning
under fortfarande kåld, (om har fad (tod

emot (tranderna och måde derfore bryta fig

mittpå. På fjoar åter gå de emillan ftenror

grund och fandbankar, fanat tilkomma af for-



okt vatfen genom upfjå, vifla vindar, to,rn.m.

De brifla med Tådan håfcighet, at underftun-

dom ftenar i deras ftråt af flere fors diame-

ter, fpråckas rnitt i tu.

Den kringvråkande hafsifen utofvar mån-

ga voldfamhecer. Når den drifves emot grund,
ftenar, m. m. har den en grufvelig ftyrka,
at kafta ofverånda, at fora bort grund och

bankar, at upvråka dylika på andra ftållen.

En fpitfig ften g til 10 fot bog och 9 tjock,
fom legat 1 fot ofver vatnet utanfor Kalajo-

ki focken
,

år vid en dylik isgång fiyttad up

på torra landet, Tamt med fmårre ftenar få un-

derftodd, at en karl kan krypa derunder, ijåo
vå'trade dref-is vid Bredgrundet omkring en

ften af 12 til 14 fots tvårlinea, få at en an-

nan fida våndes up, ån forut. Årst derpå
blef denna kant nedtrykt /).

„

Når kalia fomrar några år å rad snfal-

la, hånder, at drefis, lom ftockat fig emot

vida kufler, blifver ofrøålt. Som årligen
ny tillamlas och en fådan hopllapling an-

(enligen kyler lufcen omkring, få kan omfi-

der ingen fommarvårraa råda derpå, utan har

blifver en beltåndig omringning af is. På f-

dant lått låra Grønlands och James oflra ku-

lter, Frobifhers-fund rø;, med fleraltalien, i

i7i) Fjorden Sermehar-

fok vid 62 gr. ar med

ftåndig is igenfyld och

bolles af Cranz får det

fordna Frohifhers fund.
Något långre i norr lig

ger den Jd kallade is-

blinken, fom fynes mån-

ga mil ut i hafvet
,

år

4 mil lang ocb 1 bred,

famt åger 20 til 60 al-

nats båga is'bvalf imel-
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fe dnare tider blifvit onlgångsliga. Man kan

lått foreftålla fig, hvad åndringar nejdens
climat bårutaf måfte undergå; at våder ifrån

defla kanter blifva kallare och hårdare, ån de

forut varit, o. f. v.

De hogfta bergstoppar farola likaledes år-

ligen ihop is och fno. Ofver bergkeden Mont

Maudit var forr en fart til Piemont ifrån Frank-

rike, men den år nu obrukbar genom en be*

flåndig is af 2 mils långd och - i bredd, fona

årligen tilvåxer, och ånda til blå fargen lik-

isftockningarna kring polen nVidGrin-

delwald uti Cantonßern forekorama demårk-

vårdiga Gletfcherbergen. Det år enfjo vid pafs

17 mil lång, hvilken fommartiden, och til

flort djup, år frufen. Under isfkorpan ut-

trånger fig vatten genom opningarna af en dal,
hvilket under vågen fryfer til is-pelareafmång-

faldiga féråndringar. Detnedkommande vat-

net utgor floden Lutfchin, fom år beflån-

dfg, emedan isfkorpan hindrar utdunftningen,
och de omgifvande fnébetåckta bergtoppar
årligen under ftorfta hettan något fmåka. Des-

fe isberg okas flere år, men, underftundom

minfkas de ock anfenligen, fåfom 1540 och

1719 o). Sjons hoga låge och imelian kylan-
Jande fnoberg, hindrar folen, atupcina defs is,
dock fpricker han om fommaren, och ge-

lan tarne : denna fjord

(kali 10 mil inuti landet

var aren. Bdrefund dr ån

långre i mrr
,

likaledes

med tilfmfit utlopp.

n) Prefid. De Broste.

o) Bertrand, Str, de

la Tene J. 12.



nom tilkornmande fnovatten uplyftas, hvadan

genom en opning underflundom nedfalla nå-

gra isflakar i Grindelwald.

Således kunna viffa orter få et langt ftrån-

gare dimat ån tilfårne och ibland blifva obe-

boelige
,

fåi'bm det tyckes vara håndt med o-

ftra Grønland. På andra ftållen biifver återvå-

derleken tvårtora mer och mer blid. Italien

år nu efer all liknelfe
nog vamaare, ån for

17-1800 år redan, tyden tidens autorer om-

tala Calabriens eller fodra delens floder fåfona

om vintern tilfrulne p), ocb likaledes Tiber-

ftrommen q)\ det ållkada Plimi Laurentinum

vid Tiberns utlopp agde då icke nog blid

vinter at berga Myrten, olje*och Lagersbårs
tråd r), ehuru det filtnemda nu kan uå ute i

England s): då forelkrefvos utvågar at fkyd-
da bofkap for fno och is t) ,

fom nu inga-
lunda behéfvas: åfven låmnas underråteife,
huru ål fkali fångas under ifen u), hvilken

nu fakert fkulle begrinas i Italien. Likafår-

åndring tyckes fkedt annorftådes. Pontus eu-

xinus befkrifves få ftarkt tilfrufen om vin«

p) Virgilius var val

Poet
,

men Jkref dock

fant uti Georgien. Hans

undsrråttelfer horai fyn ■
nerhet låmpas til Man-

tun defs jodelfe ort.

q) Juvenalis-W. VI.

p) PJinius omtalar iL.

XFIL c, z, tråd
, jom

långre holla fao på (tg
an andra

.

Barringtons
uti Phil. Tr. ifag.

t) Vkgilii Georg. L.

111: zq7. 37.

ti) Ætianus, Z« i\ de

animahtms
, c, zjft
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frame, at Sarmaterne korde derofver: vin fr6s
farut utdekes hår flyckevis, och fnån låg lom-

ligftådes ofmålt hela fotnmaren v}, Relande,
fom i fenare tider befokt deffa nejder nem-

na ingen dylik k6ld, utan fait mer med f§r-
undran anfe beråttellen om Conftantinopels
fund, fora under Conftantini regemente va-

rit tilfruflt, och at Pontus euxinus år 401 le-

gat 20 dygn y). År 859 fros Adriatifka haf-

vet få til, at man kunde gå hån fafta lan-

det til Venedig z). Sjelfva Alperne tyckas på

några ftållen blifvit mildare
,

och ofvergången,
fora befkrifves få forfkråcklig for Hannibal <?),
har fedan ijoo-talet Ikedt med flora armeer

flere ganger, åfven vintertiden.

Som Italien fåkert var båtre upbrukad i

Augufti ån vår tid, famt Tomos i detta af-

feende år omtrent nu och då i lika belågenhet,
få ligger yål icke hufvudorfaken i landets cul-

ar) Ovidii Trifl. L.

JlLel.io.'Dionyfius och

Strabo befkrifva holden

åjven fådan hvin g Jo-

tnos\ nu Tomifvare, der

Ovidius tilhringade
r
i

år i landsflycktigket. Af -

ven Virgilius ( Georg.
Hl: 355 ») nemner

om 7 alnars djup fno i

Schytien ,
om vin fom

fryfer
,

tn. m.

y) Xournefortj Vo-

yage.

%) DeUa bånde enligt
Calvifii heråttelje 859%
men andre [åga det til-

dragit fig 854) och at

man kumat med vagnar

aha på ifen, Hr. De l’

Isle, Mem. de i Ac.

H49-

a) Se Polybii och Li«

vii beråttelfer ,
uti hvil-

ka (nå omtalas ndftanpå
bvar rad%
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tur enfamt, utan hårrårer tillika af granfkapets
belkaffenhet.

Hvad forn i manna minne tildragit Hg
uti Penfylvanien kan nogare uplyfa cfs hår-

utinnan. Vinterkolden har hår, afven lora

fommarhettan, blifvit ganfka mårkeiigen iin-

drigare på 40 til 50 år. Kuffen (tryker från

so tii no, når folen (åledes drager fig åt fo-

der måde defs ffarkare nw upkomma, ju mer

landets kyia ofvertråfFar hafvets. Denna vind

har ock envid hoilit uti under kalia års-

tiden, men alt fom landet blifvit jåmnare ge-
nom upbrukning, och i (fånd atupvårraa of-

verliggande luft til mera likhet med hvad At-

lantifka hafver formår
,

(å har åfven nw fack-

tat fig, ja i (tallet forr behofdes 4tilsveckor
at fegla dit, låter det fig nu gora på hålften

få lång tid. Ofre och tunnare luften kan ej

antaga få ftark vårma, fora den undre och

tåtare. Skogar bcholla åfven lange is ochfno,
hindra luftens fart, famt gora kolden långre
om våren och hettan plågfamraare om fom-

maren. Vid Chriffi fodelfe voro Ungern,Poh*?
len och Tyfkland fulie af ftora fl<ogar, fora

fåledes åt Italien gåfvo fvåra och kylande vå-

der. Torde ock hånda, at i fenare tider un-

derjordifka elden hår varit vårkfammare, åt*

minffone har den vifat fig medelft tåtare ut-

brott. Om det år fane, fom mig blifvit for-

fåkrat, at rågntiderne i Surinam, fom fore

1755 kommit på villa dagar ,
federmera va-

rit foråndedige på några veckor h)
,

få fkon-

1) Jag åger denna underrdttel/e af Ojverfiei,



jes tydeligen, at åfven jordbåfningar kunna

vårka på climafer.

TREDJE CAPITLET,

Om Vattuminskningen
.

152. Ifrån aldre tider hafva åtlkilligehyft
den tankan, at vattumångden på vårt jordkiot,
åtminftone på dels yta, vore uti beddndigtaf-
tagande t

ehuru for dfrigt donna mening va-

nt grundad på olika fkåi och til olika behof

blifvit anvlnd c). Men uti nårvarande joo-

tal bar denna fats vunnit mera flyrka. Man

har ofverait funnit marken efter vatnc-ts ford«

na hégd, ja man har i anledning af naturens

nu varande husbollning flutat, at en fådan

minfkning vore nodvåndig Vid K. Acade-

mien i Upfala har i lynnerhet vatnecs afta-

fande
vunnit forfvar, Satlen har for ofrigt

aft vanligt ode, Somlige hafva hoilit den

for bevift, andre for aldeles ogrundad ,
ja

farlig och ogudaktig. Formodel igen år me-

delvågen hår, fom i mycket annat låkrafT. For

min del målte jag vidgå, at bevifen icke åro

oeraotlågelige, men nekar dock icke, ar en

Lieutenavt Dahlberg,
fådd Svenfk , fom lodt

flere dr i Surinam. Hr.

Fermin nemner ej derom

i fin Defcription de Su-

rinam
,

men han talar

få Htet' m årstiderne,

at ingen ting kan Jlutas
deraf.

c) Se Hr, Wallerii difi.
de origine Geocosmi ab

aqua ; Bifkop Browallii

betdnkande om !/nttu-

\ minjknmgen ,
m.fl.
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minfkning fynes ganfka trolig, och. at de in-

kail, fom hitfils blifvit gjorde, efter min 6f-

vertygelfe icke formå kafta den ofver ånda.

Sak en år annars af fådan befkaffenhet, at

den måfte hånfkjutas til efterveridens dom-

fiol d).

Skålen for vattuminlkningen åro i allmån-

het af tre flag. Hiflorifka bevis, at vatten

fordom fladt, der det nu icke finnes; åtfkil-

liga mårker! på det torra, aldeles lika dem
,

fora

vatnet dageligen lamnar efter fig; och ånteli-

gen påflående om vatnets fårvandling til falia

kroppar, hvarigenom icke allenafl 'sken, utan

ock h var fore få bander, ådagalågges.

15 3,, Vi hafVa uti det foregående fedt,

at flåder, fom vid fin anlåggning når

intil fjon, med tiden funnits iångt der ifrån:

at fegelieder blifvit grundare och aldeles o-

brukbate; at nya klipper efter hånd mer och

mer upfligit otver vattubrynen: at vidftråck-

ta ftrander blifvit blottade: at nu årligen bår-

gas bo, hvaråfl i forrå tider fifkades, m. m. fom

rydeligen intygar, af fordom fomligflådes va-

rit haf,

der nu dr lund e). Defsutom åro på
fafla berg mårken uthuggne, bvarigenom man

ånnu (akfare kan domma om ricktigheten.

1731 bief vid midfomraars tiden no omGef-

le, och norr om 6n Léfgrund, på en klippa
i hatvet, Svarrhallan på vikenkallad, en rand

d) Hr. CanceU. R. I
Ferrner hav uti det fbrut
tiåmda prefJie-tal gijvit

en ntforlig hiftovia om

denna tvijl.
O §• is°‘



uthuggen tiliika med årtalet/): 1745 0C111746
befans den vid famma årstid mer ån 6 tum

ofver vattubrynen g). 1744
blef et fådant mår-

ke med årtal uthuggit på en klippa infor Va-

fa hamn, hvilket på 10 år kommit 5 tum of-

ver vatnet h). Til efterveridens råttelfe åro

flere dyiike uthuggne, fålom på norraSde hol-

men at Skello | mil i fundet från Calmare

flad, hvilket 1759 d. 15 Jun. befans 5,68 fot

lodrått ofver mediet af 5 års medelhogder i):

f)å et berg vid byn Stamdal på Ångson i Må-

aren, 2 mil från Vederås, uthoggs et mår-

ke i vattubrynen 1752 d. 4 Sept./T): påetberg
I Malax fkårgård, Hamnfkårs Våttungen kal-

ladt, bårades et jr turas djupt hal vid vattubry-
nen d. 24 Jun. 17JJ, lamt tiliika i en berg-
hålla på Granofkaten i Vargo hamn /).

,/) Det fkedde genom
Hr. Prof A. Cel li i an-

fialt.

g- ) Hr. HojCanc, v.

Dalin, på hvars anmo-

dan underjbkningen an-

flåltes, nåmner endafi
,

at randens bojd ofver vat-

nethefans enlig med Prof.
Celfii upgifnu minjk-
rtingsmon, fom år fff
tum om året

.

h) Plfj. Haft och hyr-
kob. Biérk låto uthugga
donna vand.\

i) Hr, Leflor Wik-

ftrom anflaltade hårom.

k) Det fkedde genom
Hr. J, A, Liljequifl.

l] Genom Landt måta•

ren Klingius.

På HJpon i SoJerman*

land fkola på et herg ut-

nied fion vara fkuror ut-

riftade af en Gide, Jom
utmdrka vatnets hhgd i

hans tid
,

dock utan årtal.

Hr. v. Daiin hanforer det

til en Gide Eiinefon

Sparre , fom på ijoo-ta-

252
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Vi hafve tilforne åfvenfunnit, at hafvet

linkråcktar fig mångftådes, få at vattennu vår-

ikeligen ofverholjer orter, fom forr varit of-

ver dels bryn. Således, af alt detta jåmnfort

foijer oemotfågeligen en vsttuflyttning, men

at deraf kunna flata en vattuminfkning må-

lte man noga veta forhollandet imdlan in-

kråcktningar och uplandningar, hafvets djup
och bottens fkapnad, hvarigenom man blef-

ve i Piånd at jåmnfora vattu-rymderna. In-

huggna marken på berg åro af mera betydel-
fe, men hår blifver frågan om deile faile krop-
par hafva et oforånderligt afftånd ifrån jor-
dens medelpunét, ty om de fjunka eller hoja

Hg v
fom forut år anmårkt om många lofare

tracter af jordfkorpan, lå kunna de icke gif-
va någon fåker underråttelfe. Når det ofver-

vågas, at fådana marken, fom hår omtalas,

mig veterligen endaft åro uthuggne kring 6-

fierfjon, få tyckcs man icke behofva fruck-

ta at de hoja fig. Denna nejd har hittiis va-

rit fri for f å håftiga jordbåfningar, fora for-

mådt uplyfta våra berg. Det fkcr defsutom

gårna med fådana omflåndigheter, at man

icke kan mifskånna orfaken: det fker vold-

famt och haftigt, men icke fmåningom och

omårkeligt. Nog kan ifen rubba och uplyf-
ta ftora ftenar, men at den åfven formår ho-

ja rotfafta klippor, tyckes mig ingalunda rim-

meligt. Våi fer man nya berg underftundora

let haft ågendom i nej- 1
den. i-jp.6 voro dejfe mår• j

[ hen vid paf ij jot ofver

I vatnet.



upkaftas genom underjordiik eld, men de å-

ro af hei annan beikaffenhet, ån de foro nu

omtalas. Om våra bergs låge lider någon for-

andring, lå beftår den fnarare uti fånkning;
det ar begripeligt om få tunga kroppar. Ef-

ter nu vattubryn hos ois fånker iig nedom

flika marken: efter fårr varit ikårgård, der

nu år fait land: efter uplandningarne enligt
hittiis upgifna anmårkningarmycket ofvertråf-

fa inkråcktningar, rn. m., iå tyckes Oilerfjons

vattu-mångd vara uti aftagende. Hvad ikog-
bevuxna traner vidkomraer, fom kunnatråf-

fas til ganika ringa hogd ofver vattu-ytan,

få kullkaila de ingalunda flutfatfen, tyvi haf-

va tilfome funnit underjordiik ikng, ibm fjun-
kit mycket mera m), ån fom til forklaring af

nårvarande oraftåndighet behofves. Made vi

Pytheæ resbeikrifning i beholl, få ikulle den

fåkert uplyfa nårvarande frågoraål n)
y

imed-

lertid år det mårkvårdigt, at de ålfta charter

vi åga, tekna Scandinavien, fora 4 6ar; at

Ryfsland och en del af Pohlen der aldeles rak-

nas o ): at fordom någre namnkunnige Geogra-

pher trodde gemenfkapimcllan Caipiika hafvet

och Nordfjon p): at beråetat fig be-

711) 148.

nj §, <p.

o) §g. PliniuSgw Ber-

gen ,
Scandia

,
m. ni, til

fdrfkilte tav. L. IV. c.

id. 1 c. is heråttar han

efter Xenophon Lam-

pfacenus: a littore fchy~
taruintridui navigations
infulam effe immenfot ma~

gnitudinis Batiam
,quam

Pythsas Bafiliam vocat.

p) Intercludunturpar-
tes AJiæ feptevtrionales

254
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ifarit kufterna af Europa ifrån Gades ånda til

ITanais q), m. m. Hårtil kommer, at en

igammal och narnnkunmg Vcnedifk VeridsChar-

ta, hvars original férvaras ud klåftret S. Miche-

lle di Murano, gor 6fterfjon mycket bredare,
iån den nu år, och tekoar for (kårgård, hvad

i våra dagar år fafl land r). Desutoaa år hela

vågen från Petersborg til Poltava flak och på

fnånga flålien få fidlåndig, at millioner tråd

och obefk: ifveiig fyllning behofts til vinnan-

de af någorlunda fafl: grund; hår vifa fig ock

oceano usque ad oftium

Cajpii maris. Strabo L,
XI.

q') A Tinde reverfum

quidquid Europce regio -

mim eft ad oceamim fe

peragraffe, a Gadibus ad\

Tanaim
usque ,

beråttas

Pytheas hafvajagt, Stra-

bo L. 11. p. 104. Det

år mårkvårdigt ,
at den-

tin refa kalias af engam-
mal Scboliaftes ApoUo-
nii Rhodii får Pertodos,
men Periplus af Arte-

midorus Ephefius, likfom
den fkedt dels til lands

ocb dels til Jjbs.

r ) Den år på Al-

phonfi V legåran for-

fårdigadaf MunkenMau-

ro i Venedig , fom ifin
tid hblls for den ypper-

fta Geogvaph. Om ufler-

fjhn kunde han hafvago-
jda iwderrdttefter. Utom

I V'enetianfke adelsmannen
NilsorÆ Anton Zeni,/o»s
i iq.oo.talet mycket kring-
foropå nordfjon

, få (eg-
lade det: lårda P. Qui-
rini iq.3l til et ftycke
norr om Trundhem, for

fedan landvågen tilSts•

' geborg i (Jftergothiand
,

j der en Italtenfk adels-

;man Franco då lodde
y

famt vidare til Lides fi-

re, och (leg der åter om-

bord. Se Hr. Gane. R,

Ferrners tal.
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fomh'gflådes allehanda petrificationcr och hafs«

quarlefvor s), fom alt fatnmantagit gor nog

troligt, at hela dennaftråckafordom uådt un-

der vatten. Om få varit kunde våre forfa-

der hafva fjåledes kommit til Grekland, hvii-

Icet aldre båfder och runftenar ofta omtala £),
Tamt Pytheas genom til Ta nais.

Men om Vattunainlkningen åger rum.,

få bor den vål åfven annorflådes ån i norden

s) K. Fet. Ac, Handl.

*773-

t)
e

Helmoldus Jager
om Gfterfjon: Baltius i-

de& vocntur
, quia in mo-

dum baltei longo traciu

per fcbyticas regiones ten-

ditur
usque in Græciam :

En Slavifk kronika for-

taljen Rutzenum mare

breve
,

brachium in Græ-

ciam tendit. At komma

til Grekland brukte vå-

ra forfader, dels våftra

vågen genom Gibraltars

fund, jom for(l på 1000-

talet borjades af en Scop-
re, men fårut var kim-

vig en vag ofter ut. Se

Hr. M. O. Bjornftier-

nas dijf. de Peregrina-
tionibus Géntium Septen-
trionalium in Græciam

,

under Hr. Canc. R. och

R. Ihres infeende,
Har

ievifas ,
at åfven Ryfs-

land och andra dt ofter

belågna orter fordom hlif-
vit innehegripne linder

namn af Grekland, men

en få vidftråckt bemår-

kelfe har dock ej altid

varit brukad
,

utan of-
ta enmer egentelig

,
Jom

pdjyftade det Grekland
,

/ørø Conftantinopel
til hufvudflad. Har man

i aldre tider kunnat kom-

ma dit
,

åtminftone ma-

fia vågen til fjos.fåhlir

nog Jannolikt fat Grek-

lands fararare på våra

aldre minnesmdrken ej
endeft betyder dem

, fom
hunnit til orter kring
Finfka viken.
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ra mårkelig. Jag fviflar ej heller deruppå,
hårvid bor likvåi anmårkas, at om ock ytan
icke fånkte fig, kunde åndock vattumångden
vara i aftagande. Låt cbd {fig. zfi) vara hafs-

botten, uti hvilken vatnet efter vifs minfk-

ningslag inom gifven tid fkulle emot ordrliga
rcårket ab falla ifrån c til e, medan under det

famma, botten genom floders tilforfél eller

andra fyllningar hojdes i den mon, at cbdegc

blefve iikamedcHiD, få fkulle ja vattenytanKlå
quar vid c. Såtorde mångftådes tilgå. Floderne

af borda ouphorligen en anfenlig mångd jord-
åmnen: et obcfkrifveiigt antal fnåckor, mafs-

lør, coraller, och andra hafskråk, fodas och

do ådigen u ): likfom infjoar valla ihop få

hånder ofta med hafsvikar, i fynnerhet der

Vafs våxer, hvars ftjelkar om hoften fjunka
och nafta år utur hvar led gifva nya fkott,
hvaraf fig hoptofvande holmar upkomma,
fom famla hafsåfja, famt efter hånd våxa i-

hop fins imellan och med fafta landet: mån«

ga ftållen uplyftas ock genom jordbåfningar,
hvilket alt måfte uphoja botten

}
och Srfarenheten

intygaråfven atfåfker. Hårutaf år klart,at vat-

tuminfkningens ftorlek icke kan måtas af y-
tans fånkning allena.

Hvad Medelhafvets ftrander vidkommer,
fa tyckas vål en hop ftållen ungefårligen på
farama fått nu

,
fom forr, vara belågnaemot

vatnet, Herculaneum giek for 1700 årfedan

u) §. $6, m.
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ånda intil hafvet ar), och nu for tiden befin-

nes den blottade theatern knapt 200 famnar

ifrån vatnet, ja andre fordom bekante ftållen

éfverfkoljas eller flå i vattubrynen, fåfom

quarlefvorne af Ciceronis Academia, Marii,

Syllæ, Pompeii, Cæfårs, Neros, ro. li. luil går-
dar eller palatfer: i viken vid Gaéfa har haf-

vet anfenligen inkråcktat fig \y ): Marfeille har

ofver 3000 år varithamn, och de gamlas be-

fkrifning på Stagnum Aftromela z), i vår tid

Martegues kallad, paftar ånnu; men få har

det annorftådes aftagit, hvilket något mårkes

vid Neapel, dock på andra ftållen rnera. Lion-

Ika viken har fordom varit långt ftorre och

annorlunda belkaffad z)
,

ån nu ; Metze var

på (aroma tid en halfo tf), men år nu icke en

gang belågen vid hafvet: Rhone utfoll for-

dom vid haden Arie b ) ,
men nu 3 mil der-

ifrån: der fordom vatten hindrade ftåders an-

låggning c), år nu vidare ej dyliktivågen: o.

f. v. Scor (kada år, at de reforne, fom Hi-

milco, Hanno, m, fl, gjordt, dels åro forlo-

rade, dels icke nog utférlige, hvad nårva-

rande åmne angår. Men, lom underjordilk

eld hår ofta voldfammeligen frarafar, få har

x') Strabo fager at

Herculunei extremitas in

mare porrigitnr. L. V.

P*

y) Se Hr. Adj. Bjorn-
ftåls bref i Ålm. tidn.

ijj2 t
n, 19'fi-

z) Strabo.

tf) Pomp. Mela de Si-

tu orhis
,

L. il. c. f.

b) Æthicus.

c) In Narbonen/i op-

pida rara præjacentibu?

flagnis, Piinius[i//. 4.
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man ingen fåkerhet om lågets orubbade til-

ftånd på alla ftållen. Vi halve tilforne fedt

hvad foråndringar grunden lidit uti Italien d).
Nilen forer val efter all anledning mer

fyllning på det torra
,

vid fitt årliga flodan-

:de, ån han under afrinnandec kan flåpa med

Tig, men huru mycket, kan i brill af tilråck-

:liga upgifter icke utlfakas. Gytjan foregif-
ves af loralige utgora t

T

o
vatnets

iaf andra, ån
7

T

S
och ån

7 åo f)- Matjorden

vet man åga vid ftrommens bråddar några
och trettiofots djup, men emot flodens fido-

granfor knapt 6 tum g), och naturligtvis bor

måfla gytjan låmnas nårmafl intil vatnets of«

verfligning. At Nilen mittfor Gamla Cairo,
dermåtningen nufker, innan floden borjar,år
omtrent i famma vattenpafs fom Medelhaf*

vec, lårer vid nogare eftertanka icke finnas

troligt. For ofrigt om Nilen ifrån aldre tider

fort hvart år lika mycket vatten, få bordedefs

flod emot et Taft mårke årligen hojas i mon

efter landets påfyllning, och det fordom flår«

kåre ån nu, emedan floden troligen fdrft an*

gripit det lofafte af grunden, der han fram«

farit, men då faftare åmnen ra6tf, måfle han

på famma tid mindre utråtta. Detta flammer

ock in med upgifna ron, ty Ægyptifka prå*
flernas • beråttelfe torde hår vara mycket låk-

rare, ån de i fenare tider med egennyttafor-
råttade måtningar g). Men huru vet man, at

d} $. 147. /) Dr. Shaw,

0 Maillst. £) §• **• f-



Nilen nu forer lika mycket vatten fom férr!

Om Æthiopifka bergens hogd årligen aftager,
få måfte nu mindre moln af dem uppehol-
ias, ån Hvad fåkerhet åger man

vål om punften, hvarifrån måtningen borjas,
och om defs upricktighet, då man vet

,
at

Nilmåtaren flera gånger år ombyggd, och at

Ægyptierne fkatta i mon efter flådens hogd *')?
Huru vet man at Nilen icke med tiden på
famma fått, fom många andra floder, fkurit

fig djupare? Akdetta med ovåldughet ofver-

vågat lårer icke utråtta, at man uti denna

flrém foker fina ftarkafte fkåiemot vattuminfk-

ningen, Hårtil kan låggas, at Tom Archipe.

lagen for jordbåfningar år mycket utfatt, få

biir man altid ofåker i hvad grad nejden hår-

vid rubbas.

154.
De marken, font ofver hela jord-

klotet tyckes tala om vatnets fordna hogd,
åro

mångfaidige,mer eller mindre tvetydige. Skepps.
vrak, ankare och ankar-ringar, fom finnas på

många ftållen
,

der nu fegling år omojlig i),
kunna ibland vara håndelfevis ditkomne, e-

medan våre forfader underffundom begrafde
rycktbare Vikingar i fkepp och ofta buro fma

farkoftar imellan fjoar och floder k) ,
men an-

kare-ringar och andre omftåndigheter låta ic-

ke altid håraf forklara flg. Jåttte-grytor; våg-
råtta fkuror i berg, lika dem, fom boljorna

dageligen utfråta vid ftranderna /); bergens

b)
O $■ ls°-

k) Hr. Marelii tal om

Målarens utlopppp, 22.

i) §• 53>

260
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motfvarande ut-och ingående vinklar m) ; hafs-

fofter, fom uti obelkrifvelig mångd finnas

firodde, eller inpackade, ifrån topparne af

hogfta berg til djupt ned i jorden z?); jord-
och berg-hvarf 0)5 flott ved upvråkt dit haf-

vet nu icke hinner p) ; ra. m. åro vårkningar
af lådan belkafFenhet,atde genom en efter hånd

Ijunkande (och nåpligenaf en haftigt utfallan«

de) vattenyta kunnat åftadkommas, Klappur
kan val i dagen genom vitring mifia fina kan«

ter, men, då den finnes på djup, faller det

mig troligare, at fqualpning fvarfvat den på
famma fått, fom vatnet ånnu i daggor med

de frenbitar, fom genom fprickning, ras och

andra forftoringar, råka inom defs vårknings-
krets. Bernften funnen i jorden långt uppei
landet q) \ firand ryggar, orters namn af vik„

lund, holm, nås, fjo, m. nt. åro vål icke lå-

danalkål, hvaruppå vattuminlknings fatfen kan

fetas, ja torde ock fomligftådes åga annatur-

fprång, ån lom dermed har fammanhang, men

då fatfen genom andra och påliteligare grun-
der blifver trolig vore det obiiligt at neka

dem all ftyrka.
Sten vandlade Pholades, fora finnas alti-

genom en del berg vid Medelhafvet, hogt of-

ver vattubryn, lom dockånnu beflårfoten r),

åro ojåfaktige vitnen, at detta haf fordom varit

m ) §.5;.
tl) §• 5T ,

.

o) Se eapitlet omjord-

hvarfven.

P) §• ls°‘

q) Hr. Linnés Jkån-

Jka Ref.
r) §. r.
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hogre. Man vet at delle kråk lefva inuti h§r-

da (ten, dock altid flrax under vattubrynen.
Stora berg kunna val Ijunka, men icke lika

låct mifstånkas at fmåningom hoja fig, vatnet

rcåfte fåledes fallit undan. En belynnerhg
omflåndighet år anrpårkt på några quarlefvor
af det gamla Serapis tempel vid hafvet ej långt
från Puzzuoli, hviika nyligen blifvit från alka

blottade. Tre grå marmorpelare finnas hår

ånnu upråcte i fin fordna fiållning, på hvii-

ka en bredd af vid pals 2 tvår hånder, ine-

mot 10 fot ofver nu varande hafsbryn, ftarkt

år angripen af nemde Pholades, men på in-

tet annat {tålle s). Hårat fynes folja, at an-

tingen har hafsvatnet en tid fladt xo fot ho-

gre och på en gang
fånkt fig, eller har tem-

plets grund blifvit uphégd, utan at floderne

férlorat {ynnerligen af fin ftållning, Vid Eel-

tre, éfver 3 mil från Adriatilka hafvet årgrun-
den lika fora i Venedig, och kringvarande berg
vilalåmningarafdjur, tom nu finnas, delsi A-

driatifka viken, dels i Medellandlka hafvet t).
iss. Men om vatnet ftåndigt minfkas,

bvart tager det dd vågen? Vi hafva tilforne

fedt, at bergtopparna, fom hinna ofver ftån-

diga fnogrånfen, årligen famla en myckenhet
is, hvarutaf val genom Vulcaner och ftjelp-

ningar något åter fmåltes, men den mångfal-

digt ftorre reften ligger quar och okas år i-

!rån år «}: en del ilrander blifva ockgenora

s) Hr. Ferber, I %inne.

i] Odoardi DiJJerta- | «) §• 'ih



hopflaplade isberg otilgångelige x), Snteligen
H<all af det foljande blifva troligt, at ften-

vaxt-och djur-riket af vatten åga fin fornåm-

ligafle foda z).

Naturen varkar altid fullkomligare, Sti

konften. Den fenare tror fig dock åtven i

fiiind, at forvandla vatten i jord. De utvå-

garfom hittiis blifvit brukade åro rifning i mor-

teltf), fkakning b)
} utdunftningf),deftiilation*/)

x) §. iji.

z) §. 203.

a ) Arch. Kiler har

hrukat detta fått. Hr.

Prof. Wallerius har ny-

tjat ndflan med likafram-

gang hade glas och me-

tall-mortlar. Efter par
timars rifning blef vat-

net mjhkfdrgat ,
ocb ef-

ter 4 til j var endaft

jord qvar : 1 quintin vat-

ten gafomtrent! Ifcrupel
jord. Se V. Ac. H. ndo.

h) Hr. Marggraf ut-

fatte vattenfor fkakning 1
i 8 dagar , hvarpd det

horjade grumlas , famt
efter andra 8 dagar dn-

nu mer tjocknade och vi-

Jade gldnfande jordkorn.

Sinkningen fkedde \uti
val tdppt glafkdril, Se

Mern. de t Ac. de Ber-

lin i'jjd.

cjMarggraffatteman-

ga rejor deftilleradt vat-

ten i folvdrma under en

val tiltdppt klacka ocb

fant efter utdunftningen
enfin hvitjord i karlet.

d)Roq\efagerat / uns 200

ganger difiiUerat vatten

gifvit 6 dr. jord. Borri-

HofFraan/Henckel, m.

ft. hnfva gjordt dylikd
forfbk, At forekomma in-

-1 kaj har

ihop retort och recipient ,

famt injldppt vatten ge-

nom et litet ror, fom fe-
dan igenbluftes. Vid hvar

omdefiillering vandes re-

cipienten Jd
,

at vatnet

kom uti retorten tilba-

263Om Vattuminfkningen.
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och fdrrutnelfe e). Vafnet må vara deftiile-

radt få ofta fom behagas, jord fkali likvål

fås derutaf, och mångden blifva i mon efter

vårman och rorelfen, fom brukas.

Denna genom rifning vundi\a jord påftås

ej bårréraaf glafets n6tning/j, ernedan ickeen

gång genora torr rifning lå mycket affkrapas;
och for ofrigt bekommes flik jord i metallmort-

iar,famt bådegenom fq valpning och deffiilation.

At den icke forut varit uploft i vatnet,

flutas dåraf, at en dylik icketråffas annorftå-

des. Om fin kalkartig med fyra forenad jord
funnes i lufckretfen, fom kunde i vatten up-
lofas g) ,

vore det ej en jord, utan et jordifkt
medelfalt. For ofrig kunde icke jordifka par-
tiklar vid deftiilation flera ganger gå ofver,
utom férening med inflammabile; men deri-

genom forvandlas de til fotartigt och i vat-

ten olofeligt åmne. Jårnets upftigande uti fa!-

miakens martialilka blommor vifar endafl;, at

fafta kroppar genom fiycktig tilfats, hvarmed

ka. Se Mern. de /’ Ac.

de Berlin iyp2.

e) Då vatten fattes

tåppt uti vårma tjocknar
4et efter någontid , gro

na trdar vifa jig och en

jordjåUes tilhatten.Jåm-
for §. si. k ocb §. 10j. d.

J Kirchers cabinet får>

var ades dock enflafka her-

meticeJigilterad,fom Chr.

Clavius pn dr fårut fyllt
med vatten ocb

genom.
diamant ■ftreck utmdrkt

defi hbgd: efter fd lang
tid var detta aldeles o •

fhrdndrat.

f) Pro}. Potts inkafl.

Jr) Prof. Pott, tror en.

an kunna komma jrån
ftenbus. Le Roy tror ock

jorden vara uplofl.
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de blifvit uplofte och férenade, kunna vola-

tiliferas; det jordacktiga år då ej rent, man

et fbtartigt våfende. Af gips, felenit, alun el-

ler annat med vatten deftiiieradt falt fås icke

minfta jordftoft at gå étver, och huru fkulie

val vatten, lom Ijelf år tyngre ånluft, kun-

na uplyfta jord, lom år ånnu tyngre? Det år

fant, at en fin jord vid deftillation ofvergår
tiliika med flycktige aikalifke våtfkor, hvilken
fedan genom långfam digeftion fållesÆ), men

hår uplofes jorden i vatten, ej fom jord, u-

tan Tom et fal tartigt våfende. Håra f foljer ej,
at jord iåmnad fig fjelf, utan något tredje til-

kommende, kan blifva fåflycktig, at den fol-

jer med ofver Alembiken. Flytande och

tigt alkali, fom hyfer jord, kan deftiileras ofver,
men ej jord oforenad med detta åmne, me-

delfi: bara vatten.

Låt ock vara, at jord oploft af en i vat-?

£en eller luften varande fyra alftrade et me-

delfalt, hvaraf vet man at det ar flycktigt?
Huru fkulle vatten kunna uplofa få mycken
jord, utan at forlora fin klarhet ? Och rorel-

fe, fom annars befordrar uplofningar, hvar-

fore fkulle den hår uphåfva dem ?
Den fundna jorden kan ej heller komma

af kringfiygande dammi luften i), ty då borde

den fåtra fig,icke allenafti kolfven, utan ock

i recipienten, famt efter den i vatters årflytandc,
icke allenaft på botten, utan åtven på fidorna.

h ) Detta anfores af
Prof. Po£t,

i) Boerhavens forkla-

ring.



Man vinner defsutom jord, utan at luftfloft

kan komma dertil k), och om någotfliktutiet
Laboratorium tilblandades, Ikulle det ju fna-

ralf vara rok eller kolbitar; men jorden år

krithvit. Ånteligen borde af famma orfak vid

cieftiilation och reffification af (piritus finnas,
åtminftone någon gang, en fådan jord, hvil-

ket dock icke hånder.

Sådana åro de fornåmfta fkålen, fom til

bevifande af vattens forvandling plåga anfo-

ras, men håremot felas icke invåndningar, af

hvilka en del åro rått betånkelige. Rent vat-

ten, fom uti circulationskårl ofver lamp-eld
deftilleras fram och tilbaka hela året ofver fkali

icke gifva mer ån en ringa mångd jord, fom

ftrax i borjan atfondras /). Dylike forfok med

all mojlig noggranhet vårkftåltepåftås ock vi*

fa, at den lilla jord, fom årholles, år et fint

pulver frått utur fjelfva glafet eller kårlen m).

k) Foregående nota d.

l) Framledne Dir.

Scheffer beråttarfig haf-
va gjordt etfådant fur-
fok.

m) Hr. LavoifierÆtfr

iy-jo får Franfka Eet. A-

cademien upgifvit foljan-
de forjok. Då rent rågn-
vatten fackta deftilleras

i glaskårf århoUes for
hvart fkdlpund vid pafs

■fo E>ran fin J"* OC h
TT

gr.falt,beftående af[alt-

fyra, dels med alkali och

delsmed jordfbrenad: det

ofvergångna deflilleradt

Bganger efter hvarandra
,

gifver hvar gang dylik
jord,

och genom luterin-

gen forflyger efter band

flor del af vatnet, fom ej

llifver ntårkeUgen fpecifi-
ce låttare efter forfta

ofver gången. En Peli-

can af hvitt glas med
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For min del få har jag hittiis icke haft tid at

anftalla nodiga forlok med den omtanka och

noggranhec, fom i få granlaga åmne veder-

bor, for at vinna nigon fåker flutfats. Den

jord fom fås, och quarvarande vatten, åro hit-

tiis icke tilråckeligen undedokte, ehuru myc-
ket faken deruppå beror.

Men låt vara, at vatten forvandlas til fa-

fla kroppar, torde hånda, at lika mycket vat-

ten SrJigen alftras af jord ? Vi kånna ånnu alt

for Jicet naturens hushoiling, at kunna påftå

Jlipadpropp, Jom på det

nogafte paffade, fants

vågn 1 livre to tins dr.

styfogr.: hdruti fyldes
noga afvagt vatten

, famt

proppen Jmetades val h/-

ver ocb ombands med hlå-

fa. Denna anftalt fattes

r]6B d. ly Ocl. ofver lam-

fa ,
fom gaf vårma af

do -10 Reaum. grader;
d. 20 Dec. bhrjade fynli-
ga partiklar vifa Jig,
fom omjider gjorde vat-

net grumligt. Efter 101

dygns fådan oupbbrlig
hetta tycktes refultatet
kunna blifva tydeligt ,

hvarfore ock elden ut-

'Jlåcktes, kårlen affvala-

des, proppens åfverfmet-

ning affkrapades ocb å-

terfants fedan accurut

famtna vickt
,

Jom tfylda
mi(i alten ågde vid ope-
rations horjan ,

men jjelf-
va pelican thmd och tor-

kad hade forlovat 77

gran: afjondrada jorden

vågde endaft 4 gr. ,

och da vatnet i ny alem-

hik af etjlycke helt jackta.
ofverdefiilleradesMrhåUts
1 gr. Såledesgbr jor-
den tilbopa endaft 3gran

mer
}

dn\Pelicans jorluft
och tros detta åfverfkott
kommit från nya alemhi-

ken. Hdrafflutas,
at vat-

ten ej fhrvandlas tiljord
,

utan
y
at hvadderijrån om-

fider Jlkiljes år aj glajet ,
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omojeligheten hårutaf, men imedlertid år det

en blott gifTningjfom hvarkcn kan eller bor

låttas emot tydeiiga ron och forfok, når få-

dana upgifvas.

156. Således, emedan vatnet må fle af taga,
om ock dels ytas hogd blefve oforåndrad, få

bar man dels mera fkål at påftå det, då den

fynes fånka fig. Defsutom fore-
komma mangfaldiga fådane marken, fom lik-

na dem en fmåningom utfallande vattubryn
flkulle låmnat efter fig, och ånteligen tyckas
alla 3 naturens riken af vatten bekomma fin

fornåmligafte foda, utan at man vetafnågon
Srfåttning derfore. Alt detta i fammanhang
och ovåldigt ofvervågat tyckes mig g6ra vat-

tuminfkmngs jatfen gmifka trolig. Men hvad (jelf-
va aftagningsmon vidkommer, lå årobferva-

tjons keden ånnu for kort, at deraf draga nå-

got fåkert utflag. Det torde ock hånda, at

den icke år jåmn; men i allmånhetår (anno-

ligt, at den blifver alt ftorre, ju mcra det

torra tilvåxer, lamt >u mera djur och orters

antal fdrokas.

157* Til flut må några påfåljder éfvervå-

gas, forn dragas af vattuminfkningen och til

defs vederlåggande anvåndas, emedan de tros

vara Skaparens vi(a inråttning ovårdige. Det

går an i Geometrien, at bevifa fanningarge-
nom motfatfens orimliga foljder, men uti na-

turens hushollning år hela inrattningen och

åndamålen ofs ånnu få obekante, at manin-

gen ting bor yåga bygga pi de ivaga begrep



vi derom formå gora ofs n). Det år ofviflak-

tigt, at forfynens ffyrelle, mede! och åndamåi

åro hogfta Visheten enlige, men defie hern-

ligbeter åro ofs for hoge at urfkiija, Vi vor-

de Ipåren, då vi efferåt låra, at på något fått

forftå dem, men at forefkrifva hvad fom roed

den Allvifas råd år enligt eller icke, famt at

i anledning deraf beftåmma, huru det bor til-

gå uti naturens hushollning, tyckes mig vara

ibland de formåtnafte tiltag, fom vår okun-

nighet kan våga.

Om fådant flutfått vore tilforliteligt fkul-

le man icke kunna fåga få? Det var icke en-

ligt med Skaparens vishet, at i borjan gora
få mycket land, fom nu befinnes. Kvartil

fkulle det tjena endafl upfyllt med ode fko-

gar och ofkåliga djur? Hvem år fåenfaldig,
at han tilreder något,fom forlf efter flere xoco

år fkall ny tfjas? Monne icke den inråttning år

vilare, dåiandetaf fig fjelf tilvåxer i mon ef-

ter inbyggarenas behof, då alting alftras i fin

ordning och i fin tid?

Detta Ikål får vattuminfkningen år åtmin-

ftone få godt, fom dylika, hviika blifvit an-

dragne deremot, men anfores endaft at vifa

hvad irrgångarman råkar uti, då man forlitar

fig på inbillade och obekante grunder. Ska-

paren har forordnat viffa lagar, hvarefter na-

turens hushollning, år inråttad. Della åligger

n) Den djupfinnige
Baco Verulam fåger om

CauJJa finales i Natur-

i kunnigheten : eft ftcutVir-

go fterilis
,

qu& nihilpa-
j rit.
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en naturkunnig at utforfka, utan at bekyro-
ra tig om framtiden, i fali naturen foljer fm

vanliga gång. Bor man inbiila fig hafva fel

på fynen for det man fer, det man icke vil!?

Eller bor det råknas for ogudaktigt, at yrka en

fats, fomron och forfok tyckas ådagalågga?

FJERDE CAPITLET,

Meningar om jordens danande.

158. Jordfkorpans nu varande belkaffen-

het år troiigen mycket olik den férfta fkep-
peife bon bekommit vid f jelfva fkapelfen.
Den år full af forftorings marken, och de da-

geliga foråndringar, lom vår våningsplats be-

finnes undergå, tillåta ofs knapt tvifla, at ja

defstilftånd fordom vant helt annorlunda. Den

fom tillkrifver dels nn varande bef!<afFenhet

Guds oraedelbara vårkan, antingen uti Ska-

pelfen eller fyndafloden, flipper alt bryderi,
fom raedfoljer dels forklaring af naturliga or-

faker. En Allmakt kan utan tvifvel efter be-

hag tilfkapa och inråtta fma vårk. Man må-

fte dock bekånna, at ehuru tilråckiig denna

grund ar, (i hafva likvål de flefte hollit for

otroligt, at Skaparen få omedelbart latt vår jord
uti det fkick hon i vår tid åger. Han har in-

råttat vilfa lagar, efter hvilka alla foråndringar
dageligen fke, och hvilka tilfåmman tagne ut-

gora hvad fom i allmånhet menas med ordet

Natur; enligt deflas utofning foreftåller man

fig, at den i borjan fkapada jorden omfider

vunnit det lynne och utfeende, fora henne nu
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tilh6rer. Det horer icke hit, at tala om dem,
fora påfiådt veriden hafva varit af evighet. Re-

dan Ægyptiernes Thot eller ålfta Hermes fo-

reflålte lig på et Phyfifkt fått all tings daning
af et forvirrat chaos medelft en fåkailad mork

luft-anda: Cbaldæerne hårledde alt från mor-

ker och vatten: Orphhus af æther och chaos:

Anaximenes af en oåndeligen vidflråckt luft:

Leucippus, Democritus och Epicurus af eviga
i rorelfe fladde atomer, o. f v., men vi bo-

ra ej uppeholla ofs vid defTa och dylika dår-

fkaper. Man har i fenare tider budit til, at

på et tnera mecanifkt fått foreftålla fig fér-

loppet, och åtfkillige hafva uti detta åmne for-

fokt fina krafter. Mitt foremål år nu icke at

utfora alla deras tankar, ej heller at profva
hvars och ens fatfer, jag vill endaft i.korthet

gifva et utkafl af de rycktbaraffe meningar,
och låmna låfaren fjelf at déma, huru vida de

raereller mindre komma ofverens medderon,
fom uti det foregående åro upgifne.

Kånnedom af jordens befkaffenhet och

Naturens hushollning åro de hjelpredor, fom

endaft formå leda ofs på råtta fpåren, men

vår Naturkunnighet år ånnu bekajad med

mycken ofullkomlighet. Hår åro forofrigt far-

liga klippor at ftota fig uppå. Mången ,
fom

knapt fedt berg eller befarit någon grufva,
tiltror fig icke defs mindre kunna befkrifva bu-

ru hela jordklotet blifvit danat: andre, fom

befédt mé'd upmårkfamhet viffa trafter eller

bergryggar foras naturligtvis af den fankan,
at alt ofrigt måfte vara fikt det, fom de fedt,



o. f. v. Det bor fåledes icke underligt forefal-

la, at fyftemer i detta mål ej hunnit frias i»

från brifter och fvaga fidor, ja fomlige likna

mer phyfifka romaner ån fåtklaringar, Vifta

forråtningar vid fjelfva daningen hafva ock

varit af den art, at de nu mera ickefke, och

defta blifva efter all liknelfe aldrig fullkoralh

gen utrcdde. Meningarne i detta årane kun-

i almånhet foras under 3 fiockar; den forfta

inneholier dem, fom anfe fyndafloden fåfom

hufvudfakeHgafteorfaken; den andradem, fom

antaga en makeligen fig fånkande vattenyta,

och den tredje dem, fora tiilika med vatten

tro eld hafva del i detta årende, men hvad

fjelfva fåttet angår få hyfas inom hvardera

ganfka fkiljaktiga tankar,,

i jq. Thomas Burnet har uti fyftematifkt

famrnanhang allenaft foreftålt jordens forån-

dringar, det ofriga af veriden troddehan va-

ra langt åldre, ån den fkapelfe Moses befkrif-

ver. Han inbillar fig vår planet i borjan
fåfom en oredig moija af allehanda amnen

,

men efter band fatte fig de tyngfta kring me-

delpunften och utgjorde en rafl: kårna. Vat-

ten, fåfom nårmaft i tyngd, ftannade hårom*

kring-, deréfver fetmof, lamt ofverft luften.

Detta éfverfta hvarf var dock blandat med

fråmmande och jordartigapartiklar, hvilkagjor-
de det morkt, men omftder folio åfven de ned.,

ftannade, Tamt blandades med de oljaktiga,hvar-
af upkom et hvarf ganfka fin, fet och for

de forfta fron utvald jord. Sådant var men-

nilkornas forfta hemvift, och defsutomjåmnt.
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Ufan berg, haf, m. ra. famt utan omvåxling
af årstider, emedan jordens axel nu flod vin«

kelrått emot ediptican; men tilflåndet blefen-

dafl fådant 1600 år, under hvilken tid folhet-

tan fmåningom få uttorkade flamm-fkorpan,
at den borjade mer och mer råmna, famt ån-

teligen på en gang braft i många bitar, fora

ijonko ned i vatnets afgrund. Se hår fynda«
floden. De fjunkande ftycken af Ikorpan flot-

te hvarandra, deltes i mindre bitar, hopflap-
lades och med et ord utflodo allaåkommor,
fora naturiigen medfolja en flik forfloring. Hår-

under nedflåpades och inneflångdes en flop

myckcnhet luft, men efter band fick den til-

fålle at fkilja fig och fliga up, vatten intog
defs forrå rum, och dengenom hånde omfi-

der, at de hogft upflaplade flycken af Ikorpan
kommoofverdefs yta, famt berg, dalar, oar,
och med et ord alt det nu varande torra blot-

tades p). Således bebo vi nu ruinerna af den

fordna och efter hans tanka lyckeliga veriden.

i6o. Den flitige J. Woodward antager jor-

den fore fyndafloden med ojåmnheter forfedd,
afven fom nu, men då denna ofverfvåmning
IkulJe fke tror han at ifrån jordens innerfla

p) Se Telluris tbcoria

'Jacra ,
orbis noftri origi-

' nem mutationer gene-

-1 rales
, quas autjam fubi-

\ it ,
nut ohmfuhiturus eft

,

! complettens. Londiniiåfi.

Den år val fkrifven ,
rfr-

ier mycketfmile ocb ffrr-
fåkran om fakens ricktig•
het

,
men flåt kunfkap

om lordens råtta hjkajr.
fenbet.

273Jordens danande.



Meningar om274

eller kårnan, fom efter hans tanka beflår af

vatten, utbraft en fådan flod, at det fleg of-

ver hogfta berg. Hårunder uphåfde Gud til

en del tyngds och fammanhangs lagarna, hvar-

igenom hånde, at vatnet uplofte alla åmnen

ånda til de hårdafte metaller, men fnåckor och

ben, hvars byggnad annorlunda årbefkaflad,

blefvo oforflérda. Då vatnet bekom någon
ftillhet borjade de inmångda partiklar fåtta flg
hvarftals på botten, deunderfl, fom hade flor-

fta egenteliga tyngden och fedan i ordning,
Hårutaf hårleder han jordbvarfven och de uti

dem inpackade hafs-låmningar. 6fverfla båd-

den beftod af våxter och djur, hvilka genom
forrutnelfe fnart forvandlades til en for de

oforflérda fron tjånlig grund q).

1 6i, Den verlsbekante Archiarernochßid-

daren Hr. v. Linne' féreftåller fig det torra

i begynnelfen fåfom en 6 under linien, for-

fedd rned et hogt berg, och fåledes ågande alia

mojeliga climater, ifrån det hecafle til det kallafte.

Denna ons ftoriek harendaft varit tilråckelig at

herbergera hvad fom fkapades, nemligen af

djur och våxter et af hvar art, fom behofva

parning, at kunna forokafig, men af andra

allenafl et individuum : alla uti fin fullkom-

lighet och fårdige til fortplantning.
Hr. Archiatern flutar fådant derutaf, at

q) Se Arz Efjay towards'
the natural Hiftory of tbe

Earth
.

Woodward har

den fårtjdnft }at ban Jam-

lade en myckenhet ron ,

men var icke defs mindre

en flåt Naturkv.nmg.
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fiaafi finner vatnet indragås,det torra utvidgas,
djur och orter foroka lig uti en utftakad mon.

Monne vål det torra i begynnelfen va-

fit få flort fom nu
,

allenaft for en enda A-

dam och Eva ? Således var paradis den hårli-

gafte trågård, der alla våxter voro med alla

diur, och der månnifkan kunde få ak, fom

hu finnes på jordklotet, utan at fakna något
af foda, fågring, luckt, fang* m. m. Sådant

bekråftas vidare af djurens åndaroå!, ifrån de

fiorfla til de minfla infefler, hvilkas mange!
år pifiad emot våxterna, och ae inbordes hol-

Ja jåmnvikt emot hvarandra, famt månnifkan

at tvinga alla eller åfminftonede måcktigafle.^

Det bolles troligt at Skapaferi gåde if’rån

det enklare til det, fom varit roer famman-

fatt. Når man då betracktar orterna och de-

ras flåcktfkap, få forefaller det ganfka
at endaft et ftånd af hvar ordo naturalis blif-

vit fkapadt, af hvilkas inbordes befrodning al-

la nu varande flagten (genera) upkommo ge-

nom Skaparens mågtiga band, men blef ej lam-

nar i naturens forraåga efter fkapelfero Hvad

arterna (fpecies) vidkommer, få låfnnas der-

hån, om de alla eller någfa varit ifrånborjån,
eller om de åro tidfens barn, ty det vet man

af fodelle •lagarna ,
at der olika arter blandas,

blifver ytre kroppen lik fadren och margen
lik rnodren. Afven få i orteriket blifver ftjdk
och blad 1 1 ka fadren, men blomman modren.
Efter nu fpecies congeneres komma éfverens

i fortplantningsdelarna, men fkiljas til blad,’
få tyckes val ofelbart, at de hårflamma fråd



en moder genom blanning, men om den

fkedt vid fkapelfen år fvårt at afgora, dock

har man fedt i tiden några arter få upkom-

ma, af hvilka en del åfven genom egna fron

fortplanta fig, och fér ofrigt icke åndra na-

turens hushollning i anleende til infedferna.

De många foråndringar (varietates;, befyn-

nerligen af beftåndigt dubble blommor, for-

menas på dylikt fått vara framaiffrade

Hvad jorden vidkommer bolles fore, at

fand cryftalleras af hafvatten, ty då det rag-

nar bvitnar vatnet och grumlas, famt féljak*

teligen falles och fedan genom cryftallifation
hopvåxer. Lera kalias fedimentum maris vi-

feidum. Alt hafs-vatten år mindre klart an

kållvatten, och faller, då det år i hvila, få-

dant (lemra fom finnes på alla pålar, orter

och ftenar i hafvet, hvilket forkat icke an-

nal år ån lera, hvadan ock hon, (åfom kom-

men af vilcidum, med fina partielar aldrig
vifar någon beftåndig figur for fynglas. Myl-
la kommer af orter och år ej annat ån deras

benrangel, men jorden af djur år kalk.

Sand cryftalliferas tiKamman och blifver

fandften, når vatten lange trangt igenom j roen

efter många xoo-tal vitrar den enaot dagen
til mo. Blandas (anden med andra jordpar-
tiklar, halft om något jårnacktigt, fora år det

allmånnafte på jordklotet, tilkommer, fåhop-
våxer den til gråberg, då alla millanrum, fom

hålla vatten, fyllas af quarts-eller fpat-cryftal-
ler, alt fom jorden vant olika, fom vatnet

uploft. Adla ffenar åro cryftaller, (kiljaktige

276
Meningar om



til (kapnad och åmne. Figuren hariedes från

falten och åmnet af de jordpartiklar vatnet up-
I6ft. En diamant har alunfigur, de lofarecry-
ftailer felenidlk eller kokfalts-lik. De hårda

oåckta ftenar åga faltpeter fkapnad och någre
ådlare viktrils. Af lera blifvertåljflen, horn-

berg och glimmer, hvadan de ock hårdna i

eld fom lera, och rifne åro flipprige, fora

bon. Hårdt packad mylla blifver ånteligea
fkifer, hvilken i kraft af fkt urfprång brin-

ner, då han gloggas, och vifår ofta aftryck af

krak och våxtcr, fom funnits i dyn, hvilken

icke annat år, ån grof mylla. Kalk-jord fora

blifvit af vågorna rifven och flammad kallas

krita, af hvilken alftras flinta, der kritbergen

fpruckit och frilkt vatten tilkommie. Kalk

blandad med lera eller fkifer forbyter dem til

fin natur r) }
få at Inåckvandlingar ej fåmyc-

ket åro barn afkalkberg, fom fafl mermodrac

dertil.

Bergens upkonoft fros vara foljande. Dec

r) Hr. Archiatern fick
under Våflgotha-refan an-

ledning til denna tanka
,

då. en lien trafades
,

uti

hvilken åtfkiUigelager vn-

ro ånnufhjer til en del
,

menreften forkalkad. Hr.

B ourguer har iAmerica

gjordt juft en dyHk an-

mdrkning, beråttandefig
ofta

a
fuimit ftenar 3

uti \

hvilka en del af lagret
var kalk och den andra

fkifer. Sådana har jag
ej anm fedt , men val

mårgelfktjrar,
utur hvil-

ka emot dagen kalken

blifvit få utfrått
,

at de

icke der vidare frafte
,

men

långre in komma de af
lyrn iftark rhrelfe.
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Sargazo våxer på vilda hafvet blifver ytan
(lilla och jåmo. Hår falles et leracktigt fedi:

ment på den med Tand betåckta botten, hvar-

ofver ofta ligger mull-flamm af rutnada 1 jo?
våxter. Under Sargazo lefver enflormångd
af de fållfammafle djur och hafkråk. Delle

do, begrafvas i leran och hoja oralidei få bot-

ten
,

at den nalkas vattubryn. Då få vågorna
makt, fordrifva Sargazo, upkafla på denna

grund hafsvrak, tang, m. m. och åntehgen
deréfver en landbådd, Bottenfanden hopvå-
xer til fandflen och mullflammet til fkifer.

Leran forvandlas genom de inblandade fkal-

Jtråk (teflacea) til en med flenvandlingar af

fråmmande afgrundens djur fyld kalkbådd Den

rpulfnade tången och hafsvraket gifver et hvarf

fkifer
?

och qfverft finnes gråberg, fom hop-
yuxit af klappur, likfom klappur af grus och

grus af flygfand, då alla raillanrum bhfvit

med quarts-och fpat-cryftaller upfylde j).

162. W. Whiston kunde icke intala Tig,
at Skaparen långre fyflelfatt fig med vår jords

jnråttning, ån med de millioner verldar, lom

på alla fidor omgifva vår lilla våningsplats.
|dan uttyder derfore fkapelfe hiflorien på et

pytt fått. Jorden var fore den tid Moles befkrif-

Yfr en cpmet, ibm ån genom fittafflånd ifrån

s) Hr. Archiatern har

fjelf behagat 6f verfe det-

fa ufkali affina tankar.

Han upgaf dem fbrfi i et

Hinfsde 1 elluris habi-

tabilis incrementofich har

jedermera utifina refor ,
i

fy(lernet
,
i amanitates och

andra arbeten vidare ut*,

fhrt detta amne.



folen fros til is, ån genom fitt granfkap up-

gloggades och forglafades. Sådana grufveli-
ga foråndringar gjorde af deis åmnen en o-

redig och ohyggelig molja (chaos), fom fol-

rtrå arna icke formådde genomtrånga ( marker

var på djupet ), tyallehanda partiklar voro om-

kring den falla kårnan lammanblandade; men

på forfia Ikapelfe dagen fick jorden fin nu va-

rande arliga rorelle och då fkedde flora ån«

dnngar. Omkring uphettade kårnan t ) fatte

fig åmnena enligt fin tyngd, nemligen un»

derfl et ganfka cått och tungt flytande våfen-

de, hvaruppå alt jordartigt famlades, men e-

medan en myckenhet vatten under lådan ned-

flortning medflapades, och jordlkorpan fnarc

tiltorkade, lå upkom et hvarf med vatten

nårmall under henne, alt fom det hant Jfkil-

ja fig (dj upfens kållor). (!)fver Jordlkorpan ftan-

nade vatten, lålbm låttare, och ofverllluften.

t) 1680 ars cornet ut-

ftodvidfitt tni nfta ajftånd

från folen 2000 ganger

ftarkåre hetta dn et glog-
gat jdrn ager, ocb be-

bofde <>13242000 dr ,at
kailna uppd. DennaNew-

tons utråkning grundar
ftg derpd ,

at cometens

afftånd var til jordens
afftdnd ifrån folen

, [om
6 til 1000: atfolvdrman
ftr inverfe font afftm-

| dens qm drater: at kok-

hetta dr 3 ganger ftor-

re, dn ftorfta jommar-

vårma: at gloggat jdrtt
dr 4 ganger varmare,

dn kokbett vatten ; at

affvalningstiderna for-
boUa Jig,

fom diame-

trerne', at en glbggad
jdrnkula om en tutns dia-

meter hebbfver at kailna

en tima
,

ocb at cometens

diameter var 4000000 fot.
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Under en få hafh'g fjunkning kom jordfkor-

pans tyngd at blifva olika. De tyngfia fiål-

len tryckte fig djupare ned uti det underjor-
difka flytande åmnet och hårutaf upkomrao
dalar, berg och ojåmnheter.

Genom de grofvare partildars nedfallan-

de blef luftkretfen fnart genomfkinlig (och det

vardt Ijns ), Haf och berg voro nu mange,

men enftakade och fkilde ifrån hvarandre; jor-
dens åriiga våg var en fullkorhlig cirkel; pa-
radis var der ecliptican då fkar kråftans vånd-

krets, m. m. Vid fyndafallet bérjade jorden
dageiigen ruila omkring fin axel. Kårnansvår-

ma hade ånnu full fiyrka, deraf lefde mand-

(korne långre, jorden var bordigare och kun-

de underboila fiorre antal, djur och våxter,

roen en fådan treflighet okade eillika ondfkan

hos djuren, och ak, utom fifkarna, m. m.

fom bebo et kallare åmne, blef omfider for-

tjånt til undergång genom fyndafloden, fora

timade d. iB Nov. 2349 år for Chrifti fodelfe.

Den bånde derigenom, at fvanfen af en från

folen kommande comet (och fom han fdrmo-

dar den famme, hvilken x<sBo var fynlig u)

s) Denne comet for-
menes hafva enomlopps-
tid afJ7J år

, någre hol-

la det dock med fkål for

tvijvelaktigt. De åkom-

mor, font cometcr mojli-

ligen kunna påfbra vår

jord3
åro jornemligaJi) at

draga henne til Jig och

tvinga henne at tjånajå-
fom måna\ at bibringa
ofs ndgon ny måna

,
eller

hortråjva den vi ågn; at

fårftbra jordytan genom

ftorre hafsflod, eller ock at

aldeles forsnas genotn



l nagra timar råkade vår jord, forn derigc-
nom ( himmelens fånfter) bekom en anfenlig
myckenhet rågn, och tillika vårkade Cometen

medelft fm attraftion pa vatnet under iord-

Ikorpan (djupjens kalior ), at de bruto flg ut.

Men få fnart afftåndet gjorde cometens åvår-

kan omårkelig fjonk vatnet efter hånd ned u-

ti afgrunden, hvars ryralighet blef anfenligt
utvidgad, innan vatnet formådde trånga fig
up. Vid detta tilfålle blef ock jordens ftcap-
nad platfad emot polerna, ty cometens våg
lag få, at han vid minfta afftåndet ifrån hen-

ne var mitt ofver dagjåtrmingskretfen. Ånte-

ligen beråttar han huru jorden genom eld
fkali forgås, och fedan alt orent blifvit ut-

bråndt forvandlas til et cryftallklot, hvaråft

de faiige Ikola viftas intil ytterfta domen x).

fammanflåtning. Hårtil

fodras dock
,

at cometen

fkali komma jorden gan-
fka når. Af de 61, fom
åro någorlunda kande

,

hafva f) varit inom jgr,
offlånd från noderne och

en allenaft j- gr. derift ån.

Ar jorden då tillika uti

eller når til noden h/ir fa-
ran efter omjlåndigbe-
ternefiorre eller mindre. 1
En comet jå ftor forajor- 1
den fkulle pi ’jooo mils j
af(Und lyfta hafsvatnet'

2000 famnar hogt. Men

om ock cavteterne voro

300 ,
ocb

■§■ uf dem hade

noderne nar til jordens
orhita

,
kan dndock hollas

64000 emot 1
,

at ingen
mom et år kommer

den 6 ganger nårmare
,
ån

månan. fir.De la Lande.

li) A new Theory of the

Em-tIr, London /'■od. Man

/hille ndpligen inhilla Jig ,

atfå underliga och litet

forenade faker kunnat få-

refalias med den fåkerhet
9
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163. R. Des Cartes foreflålte figen flor

cryflall-klump, (om Gud genom fin almackt

kroffade och fatte i roreife, hvarmedelfi: ban-

de, at en anfenlig mångd parciklar notte af

fig alla ojåmnheter och omfider forvanlades

til oåndeligen (må kulor (dementum fecun-

dum); de afnotte fmulorne gingo annngen

til finalle pulver (eleæentum prjmumj eller

forblefvo kantige bitar (elementum tertium).
Af i:aelementet upkornmo folar eller fixftjer-

nor, af det a-.dra æther och af det g:je. Torn til

roreife var obequåmaftj jordens, planeters och

cometersytor. Æcher rordes i hvirflar omkring

fixfijernorne och forde med fig planeternej men

fom intet tomt rum (vacuum) fants i natu-

ren, tryckte dede hvirflar hvarannan inbor-

des, och om fåhånde, at en planet råkade

på grånfen tvingas utur den hvirfvel han for-

ut forts af, in uti en annan, blef deraf en

comet. Han trodde jordklotet i borjanhafva
varit en ftjerna med egen hvirfvel, men fom

af upfligande (kum och orenlighet omfider

blifvit omgifven, då defle hopvåxt til opac

fkorpa; hårigenom forfvagades eldens roreife

fom mneflångdes och hvirfveln blef ånteiigen
få matt, at jorden foll in i folens hvirfvel,

fora grånfande nåfl intil, Således inneflutas

kring'jordklotets rnedelpunfl et åmne likt fo-

len, om icke kanfke något orenare, emedan

det ej kan vidare affondra ifrån fig grof be-

fom ■påtageliga fmnnin-

gar } famt med et fortju•

famle fammanhang och

\ antal aj fkål.
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fer. Skorpan år opac, larnmanfatt af de ojårm

nare tredje elementets doft, lom trallat fig til-

lammans få tårt, at endaft partiklar af forfta

elementet formå trånga någorftådea derigenom.
Idår omkring var i borjan en oredig låraling
:af loft lårnmanhångande tredje elementets par-
fiklar blandade med andra elementels kuler;
af de forrå nedftortades efter haod de grofva-
fle och grenigafte delar, lom forente fig til

jord i lårlkilta hvarf efter fin olika befkaffen-

fiet, och underft ftannade den Mercurialilka

for fin tyngd: ofver dem låmlades rundaie

afiånge partiklar, dels bojlige f Iptt vatten),

dels ftyfve (fait). Men lom de finare tredje

elementets partiklar, hvi'ka lågo ofver vatnet,

ej ånnu hunnit befrias ftån greniga i lynner-
het blotare grofhefer, lå hopvåxte efter hånd

af delle en bådd ofver vatnet, lom ånteligen
fprack fonder, ramlade, Ijonk ojåmnt ned,
famt danade efter omftåndigheterne, flatter,

fiogder och berg, Varma upkommer, då en

kropps partiklar Ikakas af forfta elementet:

denna ån olika på jordklotet, emedan Ikalec

kring central-elden ej ofver alt flapper Jika

frite den vårkande orfaken igenom, tornlig-
flådes ralar den ut i vulcaner, och annorftå-

des år lå ftångt, at is aldrig upfmelter. Då

central-elden fleakar den greniga fammanvlf-

nåden, fom utgér jord-bådden, épnas och

hopdragas Ikiftvis defs lonhål, hvarunder hån-

der, at de tyngre aflånge ftyfve och runde

partiklar, fom trångt in uti dem, plattas och

fplitras til fina bojiiga fpitlar (laker): de blq^
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tåre grenige ater, fora hunnie få djupr, firm«

Jas i finare, bojlige, men grenige knipper
(brånbare åmnen). Salterne upléfa metaliiflca

grundftoff, hvilka af brånbara arter infuepte
och medelft underjordifka eldens åvårkan åf-

venraed raercuriale forenade, updrifvas och

efter partiklsrnes befkaffenhet lam na ofs får-

fkilte metaller. Kållor upkomma af vatten
,

fom med dihjelp af central-elden updrifvesi ån-

gor, famlas i bergens båligbefer och åntelr-

gen bryter fig fram i dagen. Ebb och flod

kommer af tnånans tryekning. Kroppar åro

genomfkinlige, då andra elementets kulor o-

behindradtkunnademgenomfara: tyngd ytrar

fig endafl, når andra elementets kulor friare

roras utom, ån inom åmnet: magnet-kraft be-

flår uti fkruflika tredje elementets partiklar,
fora åro vridne på två olika fått, af hvilka e-

na flaget går fråo norra til fodra polen ge-

nom jorden, och få
goren omvåg utorakring,

at återkomraa til den norra, och på lika fået

fullbordar andra flaget fin våg, men i ftri-

dig kofa, o. f. v. Man måfte bekånna, at

om Cartesh hela byggnad forråder en otil-

råckelig kånnedom af Naturens råtfa befkaf-

fenhet, få rojer den åtminftone e- driftigt,
flort och vidflråckt fnille, fom blott genora
materia och defs rorelfér på et få fintligt fått

foreflålt veridens beredning >
at ånnu i våra

tider åtfkillige flore mån i det hufvudfakeliga-
fle bibehollit hans grunder, och det år fant, at

man icke utan en flags fornojelfe kan i hela fict

fåmmanhang fkarfkåda hans fyftern y ).

y) Se Huns Principia Fkilojopbia,
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164. Efter Cartefii fyftem antog den fto-

re Leibnitzen, at icke allenaft jorden, utan

ock alla planeter, forr varit folar. Når Mo-

les beråttar, at Ijufet blef fkilt ifuln morker,

tror lian ftorre delen af jordens åranen varit

uti en håftig brand, men då det brånbara var

Ifortårt, flocknade elden omfider och kroppen

blef mork. Forglafade åmnen utgjorde fkor-

pan, hvaraf fand år et fåndermalit pulfver,
och de ofriga jordarter åro af dem, medelft

tilblanning af vatten och fafta falter, opkom-
ne. Sedan fkorpan kallnat nedfollo de fuck-

tiga delar, fora under branden upftigit och

ofvertåckte hela jorden med vatten. Hafsfo-

fter, fora til obefkrifvelig roångd finnas i de

hogfta berg, ofvertyga honom, at haf 6fver-

tackt ak det torra
,

och fafta falter, fand,cal-
cinerta åmnen, m. m, fom finnes i jordens

Ikote, at ancåndningeo varit alltnån ochfore-

gådt betåckningen af vatten. Genora fkor-

pans råmnandeaf underjordifka dunfter, jord-

Ikalf, hafvets tryckning, m. m.nedtrångdeen
myckenhet vatten och derigenom blottades de

hogfta delar af botten. Många rubbningar
tilfkrifver han for ofrigt fyndafloden och en-

fkilta ofverfvåmningar a),

%) Leibnitzen upgaf
jina tankar i AB. Erud.

1653 under titel af Pro•

iogæa. Hans jnille rbjer
fig bfveralt

,
men felet ar

,

at han endaft låmpar fin

tbeori til de fbrfla tider
,

om hvilka var kmfkap år

aldeles otillrdckelig ,
i an-

feende til jordens natur-

liga fkiek.
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165. De Maillet anker hvar planet, fometl

flocknad 101, hvilken under fitt ftorfta afftånd

ifrån den ånnu brinnande kropp, omkring
hvilken han féres, laflas med en myckenhef
vatten at dunfler, fom upfligit och blifvit (kil-

de ifrån andra planeter. Under en planets an-

nalkande til folen år defs vatten uti beflån-

digt aftagande ,
och når det aldeles uttorkat*

råkar han årer i brand* Vår jord har haft fam-

ma ode* Dels (krat vikar nog marken af for-

brånning. Mineralier och metaller hafva fitt

urfprång håraf med tilhjelp af qvarblifna un-

derjord ifl<a eldar. Hafvets yta Tanker kig
omtrent 3 fot på 1600 år, enligt afvågningar
vid Chartago och A'exandria. Bergen art) al-

ftrade af vatnets fediment och hafs-bottens o-

jåmnheter .tilfkapade af hafsftrommar* Vatnef

holles ock for råtta modren til våxtriket, ja

åfven for djuren. I mon fom klipporna blot*

tas båra de våxter genom de qvarlåmnade
frc-åmnen, fom gro och upvåxa, då rågn
och tjenligt climat tilkommer. Likaledes år

det torra efter hånd forfedt med djur, hvil-

ka dock forut varit vatnets invånate, Sjelf*

va månnifkan får famrna urfprång, hvarfore

de ock kring polerne, der forfta opflytningen
fker, ånnu vifa fin vilda arf. Skapefle dagar.
na uttyder han, fom mångfaHdiga tidehvarf

och tillågger månnifko flåktet åtminftone eri

alder af "500000 år <2).

A) Se hans 7 elliamed
}

voll. 2, Amji .
1748.



166. Rayus b), Hook c), MoroV), ra,

fi. hafva tilikrifvic jordbåfningar berg och o-

jåmnheter
5

fom finnas på jordfkorpan, dock

komma de icke fullkomligen ofverens omfat-

tet. Rayus tror ac det hufvudfakeligen fkedt i

{kapeifen, då det våta och torra {kildes åt.

Hook utforer faken bitre. Han påftår, at

hatsbotten, befriende af åtlkilliga med hafsfo-

fter biandade hvarf, mångfrådes genom un-

derjordifk kraft uplyftas, hvarigenom ojåmn-

beter, nya oar och berg upkomma af fådan

belkaffenhet, fora torfarenheten intygar dem

vara. Det torra kan på lika fått brytas och

få hogder, en del ojåmnheter tillkrifver han

dock utkaftade åmnen.

Moro inbillar lig en eldkårna inuti jor-

den, derofver en tjock jordlkorpa, och of-

verft et haf omtrent 1060 fot djupt. På tre-

dje {kapelfes dagen låt Gud den jnre elden

Varka, men fom det ej Ikedde lika ofver alt,
blef fkorpan endaft på några ftållen upbruten,

hvarigenom fedan utkaftades allehanda brån-

da åmnen Det falta ocbhartfiga, fom foll i

hafvet, fmålte omfider up och gaf vatnet fmak,

men det (om ran ofver det torra båddade de

nu befinteliga jordhvarf. I borjan var elden

l ) Se des Phyjico-
Theolngical discourfes 1.

concerningprimitive cha-

os; 11. the general de-

luge ; ni. the diffolution
af the reorld.

c) Op. poflhuma ijnj.
Hr, Raspe har mycket

forhattrat dettafyftem. Se

bans bok om nya bar.

d) Mem. de /’ Ac,

qzo.
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ftarkafl, dcrfore uphåfdes da de hogfla berg,’
dock utan fnåckor, emedan fådane ånnu ic-

ke voro til, men federmera hafva lågre och

med hafsfofler blandade bogder upkommit.

Prof. J. G. Kruger tror jorden hafva un-

dergådt 3 flora foråndringar. Forfl har hon

varit flytande af vatten och då antagit fin

råtta fkapnad: fifkar voro redan i vatnen.

Derpå har foljt en antåndning, fbm kokt fi-

fkarne, hvilka fedan begrafviis och finnas in-

neflutne i fkifer. Sluteligen har en flark jord«

båfning ej allenaft få fkakat, at berg råmnat och

ofta rafat, utan ock en flor del fondergnufats
til fand. Tiden vågar ban ej utfåtta då ak

detta håndt e).

lå-]. Den vidtberomdeGrefvc Deßuffon

ådagalågger genom många fkål at det nu varan-

de torra under någon tilråckeligare tid varit

hafsbotten. Han påflår dock icke någon vat-

turainfkning, utan en flyttning allenafl, Haf-

vet har en beftåndig fart åt 6fler, hvarige-

nom oftliga kufter efter hånd bortfråtas och

i det fiålle våftliga blottas, Ebb och flod fo*

rer losrifna åmnen med fig olika efter olika

tilgang« Defle fåilas, då vederborlig ftilihet

vinnes och utgora paraliela, vågråtta eller fiut-

tande hvarf, alt efter bottens befkaffenhet, på
hvilken de fåtta fig. En mångd Inåckor bc-

grafvas imedlertid uti defle båddar, och to-

ma fkal af famma egenteliga tyngd, fom de

mcdflåpade partiklar, flyttas och inpackas til-

t) Gejchichte der Erde
,

Halle qgd.
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3ika. Når fSdane bankar hunnit til någon
hogd g6ra de vatnets rorelfer motftånd,meti
det trånger fig efter hånd ådkilliga opningar,
hvilkas alla krokningar roåfle bekomma mot-

fvarande vinklar. Sådan år hafs-flrommars up*

komfl. Med tiden hårdnar den omcalta bank,
och då vatnet flyttas eller ftortas neduti fto-

ra underjordifka håligheter, blote* defia berg.
Under hafsfkiften ftorft,
derfore finnas ock imellan våndkretfarna de

hogfta berg. På detta fåte åro de hufvudfa-

keliga ojåmnheter på jordytan danade, i fyn*
nerhet uti de forfta ioo-ta!en, då kropparne
genom tyngdens och andra krafters åfgård an*

nu icke hunnit til nu varande fafthet. Men

hangar ånnu långre tiibaka.

Åila kring vår fol varande planeter gå
ifran w til o, och planerne af deras målt mot

hvarandrafluttande vågargora en vinkel, fom

icke hinner til 8 gr., man kan låledes efter

troiighets låran låtta 7692624 emot 1, at det

varit något geraenfamt uti den rorelfe
,

fom

i borjan gifvit dem fådan ftallning.

ning håraf boller han for ganfka likt , at en

comet mycket fhett anfailit emot folens brådd

och derutaf utflott af dels mafia, juli då

når Ikapelfe hilloriear omtalar, at Ijusoehmor-
ker åtfkildes, Hårvid fordes de låttafte par-

tiklarna af denna eldftrom långfl ifrån folen,

och blef deras fart under vågen okad af da

efterfoljandes pådrift, famt defias genom de

foregåendes attraktion. Solens dragkraft g;or-
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de, at dette partiklar borjade gå omkring hen-

ne, och deras inbordes attradfion, at de fol-

io tilfamman uti runda kroppar; roen innaa

de genom fm håftiga rorelfe, ro, m, hunno

ftelna, måde de antaga en fphæroidifk fkap-
nad, i kraft af rullningen kring axlarne, fom

åfven genom cometens fneda anfall fororfa-

kades. Nu til jorden i fynnerhet. Som hon

i borjan varit fmålt, få år ej underligt, at

glasartiga åronen utgora det mafia; de åro lik-

artigare på djupet, men fkum och flagg flot

åfvan på. Når defs kropp någorlunda blifvit

afkyld nedfollo en myckenhet forut updrifna
dunfler och forfeddevår våningsplats med vat-

ten
,

hvilket fatte et med falt och fvafvel blan-

dadt flarom, hvaraf någondel, fom flannade i

rammer, formerade mineralier och metaller,
men det ofrigautgor forfla jordhvarfvet, fom

federmera blifvit upblandatmed multnade våx-

ter och djur. Sådan var jorden, då ebb och

flod, kold och’ varma, rågn och torka, m.

ro. borjade arbeta på ytans forandring. Glas-

kårnans ofverfta del brots och frnulades fnart

til fand, fom fedan hopvuxit til fandflen
,

hålleflinta och gråfkn. Multnar fanden til lå

fina delar, at ytan icke formår mårkeligen å-

terkafla Ijus, biir deraf en fer jord eller lera.

Glimmer år forfla fåtfléringsgraden. Quarts

uplofes til talk. Kalkarter hafva fin upkomft
af féndermalna fhåckor, o. f. v. /).

f) Se hans Hiftoire
Nat

.
Tom

.
/. Jom

\furft ntkom.
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i 60, Delle åro de,. hufvudlakeligafte me-

fiiogar om Jordytans danelfe. Många andra

åro af de anforda kammanflickade, raen det

torde vara onodigA, at upråkna dem. Jag vil

éndaft hår nåmrya någpt om jordens innandå-

frie. Vi kunna, icke langt trånga ofs ned g)<
fåledes år alf hvad om jordens inre belkaf-

fenhet foregifves bara gifsningar, Somligetro
kring medelpunftert vara eld, eller åtminllo-

ne gloggad kårna. Det vore forunderligt,
om det låttafie årane elden Ikulle kunna

tan foda underhollas och inneflångas kring
roe,delpun£len, då man knapt kan hoila något
i brand på botten af 50 famnars djupt (chakc,

Vulcaner bevila ingalunda någon. brinnande

kårna; de upkorama af åmnen
,

fora med fri

lufts bitråde kunna tåndas, raen fora detta

,vilkor fdrutan ej ytra mer vårma, ån alt hvad

omkring dem år. Tvårtom tyckas på djupet
iåmnena blifva mer och mer fucktiga, farnt

;grundvatnet 6kas, fora gifvit anledning at tro

;en vattenfamling innerlt i jorden. Jaderén*
(om hittiis åro upgifne om temperaturen i gruf-
vor ftåmma icke en gång ofverens, at den

alleftådes tiltager med djupet h), Någrepållå
j anledning af magnet kraftens forhollande,

imifsvisningarnas foråndrande, m. rh. at inuti

Jorden år en 16s fig (måningom vridande raa*

gnet-kårna, famt at Ijelfva Ikalet derutomkring
åfven år magnetilkt i). Somlige yrka, atvår

tf) f 38.

b ) §• *+i.

i) Dr. Hålley dr up-

hofsman til denna tankdi



planet Ir inuti tom, L'ien dS tyckes, at flora

bergs attraktion borde yara tnycket mårkeli-

gare, ån den vårkeligen florfporjes.
Til flut af denna lkolaviafalf

det foregående famla tllhopy* några almånna

flutlatler i anledning af jordklotets nu varan-

de belkaffenhet, fom kunna iårtina mer eller

mindre uplyfning otn defs fordna kilflånd. Til

en fammanhångande fullkornlig utredning af

alla onrtftåndigheter hafva vi hittiis ixke nog
hvarken ron eher forlok, ja fpåren åro få

dunkLa efter en del femtidens forcåtninga'r, at

foga hopp vilar fig, at någonfln om dem v’xn-

na tilråckligt Ijus.

, 169, Då vi noga betrackta jordklotets
ojårrmheter befinnas de hogfia eller hergen i

almanhet vara af treggebanda hefkaffenbet. For-

fta flaget utgor det innerfta och i’jelfva krop-
psn af anfenliga ryggar, lom uti lammanhang
tyckas utbreda lig ofver Jordkiotet och gif-
va ftyrka at vår planet, fålom benrangel uti

djur. De vidga lig nedåt, råkas formodeli-

gen på djupet och ufgora en fait klirnp, el-

kanlke alienaft: et lammanhångande feal, af
hvilket dålder och lagre Italien bebos, erne-

dan i dem lamlas efter band jord af rutnade

djur och våxter, lamt férvitrade ftenar. At
delle bergens rotter få fårenas fynes troligt,
emedan de mer och mer utbreda fig påjdju-

Hr. Euler har uti Ber-

linjka handlingen ne vift
eu betydånde bfverens -

ftåmmelfe itneUan denna

jats ocb magnets -niijf-

visningarna.
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pet och man ingeoftådes bunnlv' igenom
dem til Sos grund, hvartil kommer ,at jåmn-

vikts lagarna fordra en någqrlunda likartad

kåftia, dom at doma efter compafs-nålens
forhoiSande bor vara magnetisk. Men vi fér-

foge ofs Seer til bergen af forfta flaget. De

Ikilja fig ifrån andra derutinnan, at de npfti-

ga jåmnare och utan affatfer: at de beflåmer-

endels af fåmma åmne ånda igenom, (om e-

huru det ofta
nog genom

olikhet af fårg el-

ler gry fynes vara nopbåddat af flere paralle-
le, lodratte eller mycket ftupande lager, dock

lållan vitar något mindre fammanhang vid de

Ikenbare fogningarne, utan kunna lika lått

klyfvas i alla andra kofor k)\ fjelfva gry år

oftafl: utmårkt genom kantiga eller fjålliga par-
tiklar; de genomfåttas af gångar och dram-

mer, hvilka altid fkåra lagren, ty når de med

dem gå parallelt år kanfke natarligare, at an-

fe dem for hvarf: ånteligen finnes aldrig fpor
i deffa berg af ftenvandlade djur och våxter.

Delle kallas Uråldrige, emedan de troligen å-

ro foga yngre, ån jordklotet, atminflone haf*

va de varit til innan djur och våxter funnos;

de få ock naron af Gångberg, emedan i dem

egenteligen tråfFas gångar.

k) Jag har fårvilj'at

mig harom hvad granit

angår, dels genom egna
anfidlda prof

,
dels af ar-

ketars
,

fom å'ga konflen,
at klyfva och tilfkapa
Henna ftenart til hvad

form fom ajlnndas. Den-

na kmfl dfvas i fynner-
het vid S. Ma/o, bvari-

från forfkrefs for få
år fedan ndgre arbetare

til docke-byggnaden uti

Carhcrom•
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Andr?! flaget beflår af flrodda hågder,
{om hvar ken åga (å anfenlig volum eller få

yidflråck.tfortfåttning, (om de forrå: de upfti-
ga ojårnnt, ån brant, ån långflutt; de beflå
af h o'dzontela eller ej roycket derifrån afvi-

kande båddar af (kjljaktjg natur, hvilka inom

flg hvardera åro fordelte i mångfajdige lager(
artern&s åmneåri alraånhet tåtare och mindre

cryfla!iini(i<f,an uti deforegående: ånteligen å-

ro defie berg fylde af en otalig mång petri-
flcater

,
dock ej i alla hyarfven, ej eller lika

ymnigt ajleftådes i dem, (om hyfa (ådana
r

Defie kailas flolågrige, och finnas antingen en.

flakade eller upflaplade utmed uråklrige berg-
ryggar, ja underftundorn aldeles pfverholja

dem*

Tredje flaget arp gemenligen an mindre

betydelige och vifa
nog klapa Ipor af oredi-

gare tilkomfl, hvadan de i almånhet kunde få

beta hopyråkte hogder. Deras Ikapnad och

åmne gifver anledning til deras fordelning.
Kuliar, backar, m. ni. gro enftakade fmå up-

hognjngar, fpm alle beflå af partiklar, hvilka

åga finsjmellan fpga fammanhang. Når låda-

ne flere arp fprenade til mer eller mindre lan-

ga ftråckpr upkomma a(ar, lom ibland fortfatr

ta anfenligen langt, och merendels omtrent i

N och s. Delle beflå hufvudlakeligen affand

och klappur, lamt Ikilja våfenteligen frånVul-

eaner, hyilka fenare utmårka lig bådegenpm
egna åmnen, låfora alka, lava, m, ra. och får?

fldlt Ikapnad, lom år conjlk, oftafl med ti-

pen mynning, ehuru lénare rubbningar ibland

ggra Piker pkånndigeaf blotta utfeeadet.
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Tmellan defla uphéjningar åro på Jordytan
dorre och mindre forfånkningar: de djupafte
dålder ofVerfvåramas af haf, fjoar, traik, flo-

der och tannilar; de hogre flå ofver vatten,

men betåcktc af 16fa jordhvarf och utlåpa fom-

ligtlådes i anfenliga flatter.

Sådan år ytan, men innan vi tij

at gora ofs begrep om defs daning, bora åm-

nena, af hvilka den bedår, til art och befkaf-

fenhet något nårmare fkårfkådas, ehuru det

hår icke kan fke annoriunda, ån heit kort och

i almånhet.

170. De oorganifke kroppar, fomutijord-

fkorpan forekomma, plåga i afieende på fkilj-

aktigt lynne fordelas under 4 fiockar, nem-

ligen falter, jordarter, brånbara åmnen och

metaller. Vi bora fårfkik betrakta hvardera.

Med falter forflås vanligen rådane materier,

Torn lått uplofas i vattea och på tunganupvåcka
den kånfla, vi kalia fmak. Hit hora egente-

ligen fyror, alkalier och neutral-falter, (om

at de 2 fdregående i vits proportion blanda*

de åro farnmanfatte. De mineralifke nu for

tiden bekante fyror åro 4, och åga namn a£

de åmnen, från hvilka de merendels til våra

behof affkiljas, fåforn vitriol, faltpeter, kok-

falt och flufsfpat. DefTe fyrorJiga val många

gemenfamrna egenfkaper, men åfven flera, fbm

tydeligen fkilja dem inbordes ifrån hvarandra.

Deras fkårpa år fådan, at de nåpligen kunna

finnas frie i naturen, om icke tilfålligtvis, och

det åndock for ganfka ringa tid, ty de råka



innan korf något at forbinda ftg med /). Om

de åro forandringar af et och famma grund-
åmne

,

fåmt kanna inbordes efter omftåndig«
beter forvandlas, bekånner jag migicke veta,

ehuru andras på flyenden ej åro mig obeka ru-

te. Syror åro få enkia vålenden, at Chemien

hittiis icke varit i ftånd ac med fåkerhet utfin-

na deras nårrøafte bertåndsdelar (principia pro-

ximal), ty for fådane bor ickjc anfes hvad a*

naiyfts utbnngar, innan fynthefis tiilika veder-

borligen bskrlftar det; defsforinnan åger man

ingen vftsbet, utan allenaft mer-eller mindre

trolig liknelfe. Sådan år den, at fyror beftå

af vatten, phlogifton och litet jord. Hvad

faltfyra vidkommer få åger man nu om phlo-
giftons ingång full vifshet, ty den kan vår-

keligen dephlogifticeras genono digeftion med

brunften, fom ftarkare attraherar det brånba-

fa. Denna fyra blir då forvandlad til en (pån-

flig rod ånga, fom nåpligen forenas med vat-

ten; fom gor Laemus och andra vegetabili-
fka fårgor hvita, utan at alkalier återftåiia for-

rå fårgen; fom gor feta eller få kallade ut-

pråflade oijor ganfka fega; fom
gor

cinnober

hvit, eller råttare ofverklåder honorn med Frå-

tande Sublimat; fom gor korkar gula; m, m.

vi). Man torde i forfta åtankan foreftålla fig
fait fyran hår gehom dephlogifticering forbytt
til låltpeter-fyra, (ehuru intagen man annars

/) jf. 75.

ni) Denna mdrkvdrdi-

ga Hr. Scheeles ufitdekt

hlifver med forfta kun*

gjord uti K. Fet. Ac
,

Handlingar.
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Sr af den tankan, at til denna fenare fodras

mera phiogifton ån til andra,) få mycket mer,

fora åfven luckten nu nagot liknar fkedvat-

tens. Men, at få icke år finnes tydeligen ,

om den roda ångan får binda fig med alka-

lier eller jåm, ty då upkomma aldeles fåda-

na falter, fom med fait-fyra. Får denna ån»

ga phiogifton igen, hvilket begårligt attraheras,

få återvinner hon fin forrå befkaftenhet full-

komligen.
Hårutaf fkdnjes hvad forandring det brån-

baras affondring medto rer. Om kokfaltlyra
deftilleras med fet olja ikall den ock undergå

nSgon åndring, fåmt fedan prarcipitera filfver

gult ochlåttare afrokajeldfrånhonvfilfver, an

. vanligtår n\ Helt ren concentreradoch fårglos
fåltpeter Tyra guinar af minfla inflammabile,
oacktådt det år nog fint, at trånga genom

glas, ja med ilorre tnlngd biir brunrod, gan-
fka flycktig och ger dyiik rok. Utfpades en

få fårgad faltpeter-lyra med omtrentlika rymd
vatren blir den hoggron : f vattengifver vacker

blåhet, men om raera tilflås forf
vagas och om fi-

der borttages all fårg. Vitriolsfyra fvartnar af

fetma, Tamt biir gul, fbckande och ganlka
flycktig af gloggadc phiogifton. Altdettavit-

nar dgonfkenligen om fyr,nerlig åvåfkan af

det brgnbara på fyrer, men det år rådeli-

galf, at icke gå fortåre med flucfatfcrne, ån

forloken gifva tydelig anledning til, ty man

drunknar annars lått i eilsningar. Jag vågar

n) Hr, Sage, Mcm. de chymie.



derfåre icke med någre nyare chemifter an fe

fyran utur vitriol eller phosphorus få(om for-

bytelig til kokfalts fyra, ej heller fiufsfpats-
fyrsn fåfom et phlogifiiceradt acidum phos-

phori o),innan utvågar upgifvas, at f åkert och

efter behag kunna vårkftålla deflå forvandlin-

gar. Det fa kallada Sal fedativum, fbm fin-

nes i Borax, forholler fig i åtlkillige roål,åf-

ven fom en Tyra, roen dels natur år ej ån-

hu få tilråckeligen kånd, at det kan afgoras,
om det med råt ta fåres dit, eller icke.

Uti våxt-riket forekomma vål underfiun-

dom de mineralifke fyrorne, ty man finner

Tartarus vitriolatus, faltpeter, fål digertivum,
kokfalt, m. fl. dylike åranen uti våxter; åfven

gifva hvete, fenap, m. fl. fpor af den phos-

phorifka ,
men alia delle tråftas fparfamt ocli

tyckas vara nog tilfållige, Tartarus vitriolatus

undantagen, fom gemenligen år tilflådes, åfven i

nybråndafka och tåmmeligen ymnigt. Deremot

vifafig andre, fomegenteiigenfortjånanarnn af

vegetabililke. Delle tyckas vara af mcånga flacrj

åtminftone forhojla de Hg i flere mål ganlka
olika. De fyror, fem finnas uti Vinflen

,

Sal

acetofellæ, focker, citroner, m.m. fynas vara

helt Ikilj'aktige få fins-imellan
,

fom frånåttika,
och Salia effentiaiia intet annat, ån alkali fi-

xum med mera af rågon dylik fyra, ån til

måttning fodras, de flåfle åro dock annualde-

les intet underfokte
,

ehuru af deraskånnedom

(åkert ovåntade uplyfningar fkulle vinnas. Om

#) Detta ér Hr. Sages mening.
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(altpeter-fyran hSrftamraar från dem medelft

fprrutnelfs kan ej ånnu med vifshet afgoras/>).
De animalifke fyroråro formodeligen jo-

ke få mangfoldige, men de få, lom vi kån-

na, ganlka mårkvårdige. Hit hora egenteii-
gen Myre fyra och den fom fås utur månni-

fko urin, lamt annars plågar kallas Aciduca

phosphori ,emedan bon i denna belynnerliga
och lyfande art Ivafvel sngår. Den fenareår

af ven derfére vård upmåtkfambet, at den i

forening med kalk utgor grundåmnet af fa*

fta animaljfka delar, låfimi horn och ben q).
Det åmne, (om uti oxbloddut år forenadt

alkali, tyckes vant en fynnerliganimalifk (yi:a ,

emedgn alkali fråfer under foreningen, (amt

fedan ordenteligen kan cryftalliferas til fait,
fom nåpligen vifar fpor af fritt lutfalt.

Luftfyran finnes i alia naturens riken, och

til ftor mångd aldeles fri i lyftkretfen. Vi

hafve om den talt forut r)
,

och få fnartnern-

na flere defs forbindelfer s).

Alcalifke (alter åro hittiis icke fundne fle-

re ån 3 flag, nemligen två eldfafte, et ut;ur

våxt riket, fom år det ftarkaffe, ocheturnai-

neral-riker, hvilket åfven tråffas uti hafs*våx-

ter, famt et flycktigt. Man har trodt, at al-

kali vegetahile vore et eldens foder vid våx-

ters forbråaning, men det år nu bevifligt, at

icke det ringafte mer fås deraf genora ekl,

P) §•

q) Detta år en mark-

/fg- uptåckt af Herr

j. G. Gahn.

r) §. «/. 07.

s) §. nl
-



an varkeligen férut finnes deruti, hvilket kla-

rad (kdnjes, då en fuSSkomlig Tartarusaf vifs

mångd alkali raed vederborligt ofverfkott af

Vinftensfyra enkorn tilredes och fedan for-

brånnes. Vi hafva i det foregående omtalt

rilgångarne få af dctta
,

fora mineralifkt och

flyckrigt alkali t). Delle (alter forefalla aldrig

fullkomligen frie, utan bundne raed fyra, åt-

minftone med Luftfyra, hvilken afgår i form

af luft-blåfor, då någon (tarkare tilkommer.

Vifentelige beflåndsdelarne åro for ofrigt ic-

ke ånnu utredde. Jag vet val, at en del på-
ftå dem hyfa et utur eld drsgit acidum phos-

phori ofvermåttadt raed abforberande jord,
famt at deras inbordes fkilnad beror af oli-

ka roångd phlogifton och fetma, men grun-

derne ni denna (ats fynas annu vara mycken
tvetydighet underkaftade. At alkali volatile

boller fetraa år bevifiigt och tyckes det, åt-

minftone ibland med defs tilbjelp alftras af

alkali fixum vegetabile.

Foreningen af fyror med alkalier utgor
Neutral-falter; de fora finnas af Naturen til-

vårkade åro redan forut upråknade u).
Alla ru omtalte åmnen åro få til (ågan-

des helt och hollit falinilke, vi halva dock

andra, uti hvilka en del for Hg allena al-

deles år oloflig i vatten, roen bringas dertil

genom forening med någon art af foregåen-
de falter. Således, ehuru fullkomlige jordar-

ter och metaller af rent vatten icke uptasas,
1

do

«) §• IS-*) §• IS-
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få (ker det likval lått, då tjanlig fyra eller al-

kali forenat lig med dem. Håraf upkomma
jordilke och metallifke medelfalter, famtdefte

i almånhet at 2 dag, efter fom fyra eller al-

kali varit rnenftruum. Magnefia alba iofes af

alkalier, ja Alkali volatile angnper filfveroch

koppar, famt anfkjuter i rediga cryftallen Jag
neraner endaft deda foreningar fåfom prof,
efter man i almånhet ej gifver ackc på den-

na art (alter.

Til åtlkilnad kunna de kalias for analo-

gifke, (om holia någon for dg allena olofelig
beftåndsdel, men de andre, (bm åro helt och

hollit faiini(ke, for Egentelige falter.

-171. Med jord menas i almånhet de krop-
par, fom ej uplofas af vatten eller olja, och

i eld gå til en ojåmn mada, i fail de kunna

(mekas; roen at ockdeåmnen, fora vanlige«
foras under jordarter, vårkeiigen åro falini-

(ke, hoppas jag af foljande (kali blifva klart,
når falters kånnemårken nårmare ofvervågas.
Åfven ibland de egenteliga falterne finnes ftor

(kiljagtighet. En del åro få låttlofte, at de

aldrig kunna til den grad befrias från éfver-

fibdigt vatten med mindre reden år fullt til-

råcklig at holia dem fly tande, fåfom de fle»

fte mineral-fyror: andre kunna vål med dl-

hjelp af eld bringas til torrhet, men den rin-

gafte fucktighet i Juftkretfenattraheras få ftarkt,
at de våtfkas oeh omfider aldeles uplofas, få-

fom rent lutfak: ånteligen åro andre få be-

fkafrade, at de ej allenaft forblifva tonre i

luften, utan fomlige flåppa fitt cryftallifations
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och falla i lindrig torka fonder til m
:ol (få J

tefcera), fåfora alkali roineraie, ja en del fo-

dra flere hundrade ganger fm tyngd af vat-

ten, innan de uplofas, fåfom gips o. f. v.-

Dylike foråndringar år formågan at upvåckat
fmak åfven underkaftad, hvilken for ofrigt
til ftorre delen beror af folubiliteten. Hår-

ntaf foljer fåledes, at kånnemårken tagne af

fmaklighet och uploflighet kunna mycket va-

riera, utan at man derfore boller den ena ar-

ten mer for fait, ånden andra. Defsutom år

uploflighet en egen (kap, fora ofta beror på
de utvågar vi anvånde. Menftrua eller up-

losningsmedlen fodra ibland villa bitråded, ortf

de nagot fkola ufråtta; fådane åro i fynner-
het fécdelning och vårraa. Ju mer en kropp
år delad, defs ftorre yta får den och defs mer

blottas den, defs låttare angripes den. Så-

ledes forflår ej altid pulverilering eller fil-

ning, utan årnnet målte forll uplofas 5 annaf

menftruurn och præcipiteras derutur, då det

biifver finare, ån med något hittiis bekant

mecanilk medel, hvadan ock årfarenheten in-

tygar, at nederflag, fom ej haft tid at åter pac*

ka fig och forlora fin (varapaktiga belkafleri-

het, med fårunderlig låtthet angripas. Nåren

partikel åger få liten yta, at til defs uplofning

nådigt vatten, ej kan på en gang omgifva
feonom

,
få forblifver den olofl, ehuru han i

figfjelf kan varaloflig. Vi hjelpa detta, fom fagt
år, oftagenom mecanilkdelning,(amtdå den ej

vil vara tilråcklig genom chemifk, men når

deafdefle utvågar, fom vi nu forflå at an van-
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da, åfven blifva vanmåcktige, torde denflut-

fatlen, at fådane kroppar åro ablolute olollt-

ge i vatten, ej fållan vara ogrundad och phe-
nomenet endaft bora tillkrifvas ytans ringhet.
Likaledes med vårman. Et frulk vatten el-

ler is uplofer icke laker, men ju mera vår-

man derud tiltager ju vårklamrnare biir det*
Våra férlbk ftanna dock gemenligen inom rått

trånga grånfor, nemligen frys-och kokpu&er-
ne. Når en kropp kokas i vatten utan atlo-

las, råknas den for oléllig, då likvål ej an-

nat foljer derutaf, ån at den vid zoo gr;s
vårma ej angripes. Opet vatten kan ej taga
mer ån denna grad, ty det forflyger ochlkio-

grns, men inom tiiråckligen ftarka våggar kan

gifvas mångfåldiga refor ftorre hetta. Mon-

ne då icke många åmnen fkul'e roja falinilk

natur, lom annars fårdélja fut lynne?
De analogifke aro ej fil heia famman-

fåtningen falinifke. Ren Magnefia alba lofes

ej i vatten allena, men lått, fedan den blif-

vit fårent med vitriolsfyra
c

til Bicterfalt ( En-

igelfkt falt, Epfoms (alt). Åfvenfå år det be-

fkaffat med metallifka medeifalter. Nar nu

et åmne gifves, fom bevifligen beftår af roe.

tal eller jord innerligen forent med något e«

genteligt fait, få raknas det med fkål til ana-

Jogifke falter, ehuru ingen utvåg vore hittiis

bekant, at i vatten uplofa det famma, och

detta år jufl håndelfen med de flefte få kal-

lade jordarter. Af dem åro de enklare, få myc-

:ket man hittils vet, 4 eller 5 fårfkilta flag,
memligen kalk, hvit magnefia, lera, kifel ocb

karaks brunften.
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Hvad vanlig kalk angår få år den et flags
fvårlcMl neutral-fait, fom holler omtrent

luft-fyra, vatten cch reden ren kalk, hvil-

ken i fig fjeif vårkeligen år en art alkalifkt

fait, fom lofes vid pals i del i 960 delar vat-

ten. At få år kan både analytice och fynthe-
tice bevifas. Det, fom från honom affkiljes
i andra fyrer under form af luftbJåfor år ej

annat, ån den fpånfliga och låtta luftfyran,
lom af de ftarkare utdrifves: det elaftica vå-

fendet, fom i elden affondras år litet vatten-

ånga, roen måft luftfyra. Det afgående kan

famlas och examineras på fått, fom jag an-

norftådes befkrifvit x). Tvårt om, når litet

luftfyra råkar kalkvatten
,

ftrax faller demtur

en vanlig och fråfande kalk. Delle åmnen

fårenade i ofvannerada proportion gora et

hégfc fvårléft neutralfalt, men om kalk vatten

får mera luf t-fyra, an til kalkens måtthing år

nodig, få uptages foreningen af vatten, hvil-

ket aldeles år enligt med det, fom hånder an-

dra fvårlofta falter, fåfomTartarus vitriolatus,

gips, rn. fl., då ofverfkott på fyra tilkommer.

Kalk år fåledes er falt och kaikfpat defs en-

klafte cryftallifation. Kalk i forening med vi-

triols fyra gor gips, med faltpeterfyra calx ni-

trata
,

med kokfaltsfyra det få kaliada Sal am-

aioniacura fixum och med flufsfpats-fyra flufs-

arter, hvilka alla finnas, fsft i olika mångd,
af naturen fjeif tikedde. Den forffa och fi-

fta af deffa foras ånnu ibland jordarter, ehu-

x) Kongl. Vet, Academ. Handl
. ijil,-
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fu de fydeligen åro falcartade, ja gipsen full-

komligen uploflig i vatten. Flufsarterne an-

gr« pas val ej mårkeligen, men analyfis och fyn-
thefis vifa ovederlageligen deras falinifka lyn-

ne, ty då de deftilieras med tilfats af ftark

vitriolsfyra utdrifves flufsfpatsfyra och låmnin-

gen gifver gips, hvaremoc det ofveralngna
drupit 5 kalkvatten faller en vårkelig nufsart,
fbm då fyran råder boller fig uploft y).

Hvit Magnefia år et åmne, fora intii vå-

ra tider antingen blifvit råknat for konftens

fofter, eller ock varit forblandadt med kalk,
ehuru ingendera tankan år ricktig. Uti natu-

rens vårkftad forefaller den altid i falinifkt

lynne. Forenad raed luft-fyra tråfFas den of-

ta ibland leror, i alun-lkifer, i tåt kalkften*

m. m. och år då fråfande med andra fyror,
men med’ vanliga tilftåilningar i vatten olé-

flig, om icke orverflod på fyra tilkommer
$

fora jag annorftådes vift, Luft-fyran utgér
vid pafs i, affkiljes nog lått i eld, få at knapt
bebofves mer an god upgioggning, och det

återftaende hvarken hettar eller uplofes i vat-

ten: hår finnes faledes hafva varit et jordifkt
medellalc. Defsutora tråfFas famma jord for-

enad med vitriolsfyra til Bitterfalt i ftora bad-

dar af fkifer, fora nyligen blifvit i Frankri-

ke uptåckte *); i matjord ofta férent med

y) Se Hr. Scheeles af-

handling i F.Ac. H. n~ji.

a) Hr. Monnet, fom

gjordt denna uptdckt i

bar Idmnat mig del der*

af
,

och kan /ammanhan*
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faltpeter-fyra: i falt-kållor och hafsvaffen med

kokfalts-fyra, då den utdunftad til torrhet får

namn af Saltalka; och kanfke med flulsfpats-ly-
ra uti Serpentin-och Spåckfh ns-arter.

Lera tyckes ock ej annat vara, ån et

hogft fvårloft lait. Grundjorden dcruti har

den egenlkap, at innerligen forbinda lig med

vitriols lyra på två iått, antingen med (lort

åfverfiod afjord, då vanlig lera upkommer,
eller med knapt mårkligt ofverlkott på lyra,
då den biifver alun. At få år, lynes ganlka
fannolikt, emedan all lera i deftillation ut-

drilver lyrerne af faltpeter och kokfak, men

fornemligaft deraf, at alun-lolution kokad med

tihåckiig mångd alun-jord foriorar Imak och

egenlkaper af alun, famt aldeles liknar van-

lig lera a), friad från fråmmandc tilfatfer, i

fynnerhet kifel land, fom på jordytan i ftorre

eller mindre mon altid år nårvarande, och til

en del lå fint inmångd, at den ej kan Ham-

mas ifrån. Ehuru fanden ofra kan til och of-

ver 70 proCent mecanice aflkiljas, få får ån-

dock blanningen namn af lera, emedan det-

ta åmne ånnu i lå ringa tilfats Ir i Hånd, at

genom leghet, fammanhang och ofrige for-

mogenheter nog mlrkligen roja fig. F.n del

nyare chemilter Iro af den tankan, at grund-
jorden i Jera år kifel, men de f6Hok, fom

åberopas, hafva ej lyekats hvarken for mig
eller andre, lom ftrax Ikal beråttas.

get inhamtas aj K. Fet

Ac. ti, /77J.

a) Hr.BwmcMern-

\fur les Argiles,
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Åt kifelår et fait hafva flere giflatianfeen-
de til defs ofta forefallande cryflallinifka fkap-
ftad

,
men vi åga nu derom Datre ofvertygel-

fe, då ucvåg år funnen, ør tiireda den ge-
nom konfl: ul lynne aldeles lika med den na-

turliga, ja lom ock for brånfpegel aldeles for-

kuller dg på famrna lått h). Vatten anga*
flom råkar flufsfpats lyra, åfven bringad i dunff,

yflas til kilei. De ytterfla folida partiklar, fona

rnao forelfåller fig defla flytande åmnen be-

lfå utaf, tyckas hår ingå forbindelfe, och åf

det mårkvårdigtj at fådan icke kan fke, in-

iian de blifvit på bågge fldor forvandlade uti

icna. Kilei tyckes ock åga någon, ehuru ringå
uploflighet i vatten, ty jag har funnit Ipor af

dftca åmne i renafle kål! vatten, fom fådt flå

i hvfla 48 nmar och blifvit lilatgenom mång-
dubbelt filtrum. Med ofverfkott på fyra går
folution båttre for fig, och jag har forfokt, at på
denna våg tiireda ricktiga bergcryflaller, med

hittiis ej hunnit Ilngre, ån at få helt klara,'

bojliga, i fpiral gående fkifvoCj hvilka, då

folution kommit i vårma oploft fig: ofver-

fkottet af fyra gor hår fåkert hinder, och

denoa forutan kan åter icke någon tiiråck-

lig mångd folveras. Hvad grund-jorden uti

kidel angår få har man trodt den vara lera,
ernedan Liqiior Sllicum præcipiterad med vi-

h ) Jagfiickade til Hr,

Macquer /77a en liten

partion af en fådan ki~

fel
} join jag jjelf tilvår'

kat, ocb han har fun~
hit den i focus afhrdn-

fpegeln forbåUa Jig alde‘

\ les j fom yuartspilfver.



triols-fyra gifver en jord, foro med faroma fy-
ra forenad blit alun; men hårvid bor mår-

kas, at då alkali med kifel frnekes i digel, 16-

fes altid någon lera af kårlet, och at Liquor
filieum ej gifver tuer alun, ån fom ungefår
kan fvara deremot. Den præcipicerade och

val tvåttade kifel-iorden lofes aldeles intet i

vitriols-fyra. Jag har forfokt at fmeha kifel

tned alkali i ny jårn-flef, men mafian gjorde
hol i botten och utran ftérre delen, få atfor-

foket ej kunde bringas til flut: der forn ftan-

nade quar gaf dock icke ringafte fpor af a-

lun, då det på vanligt fått hanterades med

vitriols-fyra. For ofrigt, i fali forfoket vo-

re ricktige, foljer deraf intet annat, ån at ki-

fel til fin grund«qord år lerartad, och det biir

icke defs mindre få ftor Ikilnad, fom imellan

gips och fiufsfpat, hvsika åga famma bafis
,

men forent med olika fyra. Hårutaf fkulle

ock folja, at folida grundåmnena i vatten vo-

re ierarfade,men, fom fagtår, fundamentet til

defla flutfatfer år icke ailenaft; obevift, utan

åfven efter all likndfe oricktigt.

Dette fyra ibland jordarter almånneligen
råknade amnen åro fåiedes til fin natur fali-

nifke, i det fkick, fom de på jordytan fore-

falla, och til åfventyrs gifves ingen abfolute i

vatten olofelig jord, ehuru en del flå eroot

alla hittiis anvånda utvågar. Vil man fkilja
defla ifrån de låttloftare och bibehoila dern

under fina vanliga namn, kunde tiis nårma-

re råmårken biifva utftakade, foras under fal-

£er de åmnen, fom ej todra ofver 200 gånger

308
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ft n vickt vatten til uplofning, och deremot

under jordarter, de fora kråfva mera. Namn

gora i Tig Tjelf ingen ting til (aken allenall

man råct forftår, hvad dermed menas.

De 4 befkrifne åro enklare ån andre hit*-

tils bekante och åga lårfkika egenikaper, hvar-

ibland deras forholiande med vitriols-fyra kan

anles fåfom de? bequåmligafte fkiljemårket.
Om defTe cåro modifikationer af famma grund-
åmne, ellerinbårdeskunna fårvandlas, det gifva
icke hittiis bekanta rån vid banden. Nog iikna

någre hvarandra i åtlkillige mål, men deraf

allena vågar jag får min del icke utftaka de-

ras genealogie: forfåk, och ej iiknelfereller be-

drågeliga inbillninpr, bora domma i dyiika
mål, (amt ej analyfis eafåm, utan tillika fyn-
thdis chemica gifva full anledning dertil. Da-

ge!ig årfarenhet vnfar nogfamt huru mycket
man i annan håndelfe tager milde. Enligt en

del
nyares påftående ikail ren lera uti Iked-

vatten, och åfven åctika foråndras och biifva

kalkartad, derigenom at den innerligen forbin-

des med mera vatten och phlogifton. Til ut-

ronande harafharjag måttat faltpeter-fyra med

alun-jord och låtit den fra i tu år, men Sedan

deraf fadt iika fullkomlig alun med vitriolsdy-
ra Tom forut, och utan ringside teken ril gips:
jag har ock uploff alun i fåitpeter-fyra, utan

at figur eller egenikaper funnirs åndrade, då

uplolningsmediet var våi afféndrat. Likaledes

hor jag efter forefkrift budit til at bereda alka-

li fixum vegetabile af kalk genom tilfats af tor-



kad blod c), men ak forgåfves. At kunns

forråtra dykke forvandlingar vore ganfka myc-

ket upiyfånde, men ty verr åro de hittiis up-

gifne mer grundade på inbillning, ån pålite-

Jiga forfok, och imedlerdd fynes vara tryg-

gafl, at ej forblanda dem, lom vifa olika e-

genfkaper och férhollande intil dels tydeliga

forlok, fom altid flå in, uppenbara låtta farm

pjanhanget.
Flere fårfkilte jordarter finnas ufan tvifr

Vel, nar de hinna rart updagas, i fynnerhet
forde hit kunna foras brnnften (Magnefia ni-

gra). Detta åmne har mårkvårdiga egenfka-

per, fom nyligen blifvit på et ganfka up!y-
fande fått urredde 4?). Några omftåndighecer
upvacka dock ånnu tvifveismal hos nag orq

icke denna jord år merailifk e). Den åger en

ganfka ffark attraftion ril pblogifton och kan

det forutan icke uplofas i fyror, atminftone

pj i alla. Mårkligt år, at den både på torra

pch yåta vågen gifver fina uplpfningsraedel

fårg, men få fnart tilrackligt pblogifton in-

månges forgår all fårg, Gravitas fpecifica år

åfven ftorre, ån jordarter vanligen åga, men

det fom fornemligaft ftyrker mig i den tan-

c) Hr. Baum i, Man.

de chymie.

d) Hr. Scbeele har

genom 5 års arbete blif
vit i (iånd

,
at gifvq en

•iltforlig afhandling om

hvilken med

fbrfiq blifver qti K. V'et.

Ac. Hanål. inford.

c) Bergmåliare Cron-

fledt jorde Irunflen qjS
under jordarter ,

jbrut

råkmdes den til jårn~.
malmer.
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ka, at brunflcn hyfer något metallifk, år fol*

jande forfqk, fbm jag ofta anftålt. Detårbe-

kmt, at oxblods-lut præcipiterar alia uplofla
metaller, men ej jordarter, i annan håndeife,

an at någon del af alkali icke blifvic tull måt-

fadt med acidurn animale. Sedan jag tilredt

få måttad oxblods kit, fbm mojligen kan fås„
har jag tilflagit ren åctika, at fyran rådde Il-

tet. Sådan lut har jag fedan drupit uti fårg-
los brunftens folurion gjord med vitriols-fy-
ra

,
farnt altid funnit en gulhvit jord flrax och

ymnigt fållas, hvilken fedan intet angripes af

mineral-fyrer, juft fom det hånder med ber-

liner-blått och andre dykke metallifke præci-
pitationer. Jag arnar ock få fnart gorligit
blifver forfoka, om icke den på något fått

kan fullt reduceras.

Uti våxtriket forefalla åfven delle fem

upråknade jordarter, hvarom långre frara Ikall

talas utforligare f ). At kalk fås af djur år

ingen tvifvel, lera fkali ock af dem kun-

na årholias g) ,
men vidare underråttelfe be-

hofves ånnu om terræ animales. At musflor
och fnackfkal holla hvif magnefia ibland kal-

ken år nog troligt. Våxters och djurs jord-
artade delar åro ganfka Tvåre at Få reda up-
på, emedan de ibland flera och andra åmnen

åro på alla fidor infvepte, få at de ej titan

moda aldeles kunna beftias genom brånnina.

f) 202.

g) Hr. Baumé, Mern,

fur les Hrgiles, fåger jig

fadt deraf med vitriols-

fyra (duv
,

men Dr. Puer-

ner tviflar derpå.
t



De ofrige olike jordarter, fom Sfvenbliff

yit for fjelfftåndige anfedde, åro ej annat,åa

fammanfatningar af de forut befkrifne, två

elier tre blandade mi Ikiljaktiga proportioner.
Det år åtminflone visft, at analyfis gifver an-

ledning til denna tanka, Dyiik blanning fiar

nes antingen vara mecanifk, fåfom af kalk,
land och lera i mårgel, eller mera innerlig
och cheroifk, då delarne inbordes fynas haj>

va uplofl: hvarandra, låfom uti de flefta jordar-

ter, Asbeft-arter, Serpentiner och (påckftenar
gifva vid Chemifk fonderdelning kifeloch hvic

rnagnefia: Glimmer låmnar lera, kifel och Iltet

hvit rnagnefia: Granat åter kifel, kalk och le*

ra: Zeolith och Skori åro finsimellan och med

granat i nårmafte fkyicifkap, (y beftåndsde-

lame åro de farnme och fkilnaden beror, u-

tom det metaliifka, fora hår ejhafves afleero

de på, endafc uti proportionen. Uti Zeolith

råder kifel, dernafl iera och ringafle delen år

kalk, tpen i Skorlen har leran ofverhanden,
dernåft kifel och kalken utgor åfven hår det

rninfta h). Om Flufsarter, tn. ro. år forut

talt. Åt defle åro mer eller mindre falimfke

kan flutas dels af fånarnanfåtningen, dels af

anfkjutningen, ehuru uplofningsmedlen til alla

ej ånnu åro bekante.

Då åtfkiliige fårfkike åmnen åro få groft

b) Hr. Scheele barpå
min begåran gjordt fle-
tte af dc analytifka for-

jok) fom bevifa hvad hår

angifves ,
de fkola på

annat (lalle utfårligare

hefirifvas ,
då jag buntlit

anftålla flere.
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meeanice blandade, at det af blotta påfeendet
kan ikonjas, ,

kalias de Håilearter, om lara-

manhanget 'år någorlunda faft, SSdane åro

Granit, Ståliften, Brynften, Teljften, m. fl.

§. 172. Elds.materien (materia ignis) år

ibland de verklam.nafte åranen på vårt jord-
k!ot. Den genomtrånger alla kroppar, fiån

de låttafte til de tyngfta och finnes åfven u-

ti luft-tomt rum. Den efterftråfvar jåmnvickt
med fig fjelf, eller utbreder fig åcdeftåilen,
der defs mångd aftager, men ingenftådes fa-

lar den aldeles, ehuru en ganfka ojåmn urdel-

nixag fér ofrigc af åtfkiiiiga orfåker vårkeli-

gea åfiadkornmes. En kropp genomtrångd af
vifs portion elds-materia utftår vid dels to-

gang en determinerad fpånning uti alla partik-

lar, hvaraf voium eller ryrnd okas, och den-

na belågenhet kalias i almånhet defs tempera-
tur, Vi kalle val vanligen den temperatur

vårma, hvilken beror af fådan mångd elds-

materia, (dm år mer ån tilråcklig, at holia

vatten ofrufit, farnt kold når den hareil ej år

ymnig nog, men håraf får icke i fenare hån-

delfen ftutas til någon ablolut brift, ty cn få-

dan kan ej någorftådes bevdas. Alla bekan-

ta kroppar åga i almånhet en benågenhet til

forening, då de komma ti! visft atftånd från

hvarandra, hvilken imellan de ftora verlds-

kropparne, fi-xftjernor, planeter och cometer

lyn-es vara proportionel eraot maftan divide-

rad med affiåndets qvadrat. linellaa de finår*

fe kroppar, fora på jordytan underfokas, fin-

des hårfka en dylik attraktion eller dragkraft,
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men fom icketyckes lycia nyfsnemda lag ,
rat-

tad efter afftånd och mangel af materia, man

ehuru delle bågge omflåndigheter åro alde-

les like, befinnes dock flor fkilj.'kcighet i af-

feende på materiens lynne befkaffenhet.

Denna attracbon kalias Fråndfkap (adfinitas)
och bero nåflan alia chemifka operationer på
dels olika grader. Elds-materien har likaledes

en olika benågenhet at håfra vid fårfkilta åm-

nen, och den mångd, fom enligt fråndfkaps-

lagen omgifver en raaterias partiklar, utmår-

ker icke cgenteligen temperaturen, ty hår til-

går ungefårligen fora då en fyra måttas med

alkali, defs formogenheter fåfom fyra blifva

bundne eller få fortryekte, at de icke vifa

fig. Således, då vatten allenafl åger den mångd
elds materia, fom fvarar emot 72 gr. på vår

Thermometer, fkonjes deraf ingen åndring
på de vårktyg, fom brukas til vårmans afmå'

tande i). Troligen forholier det fig med al-

la flytande åmnen på famma fåtr, ehuru den

ena fodrar rnera ån den andra ti! fådan mått-

ning, fom oomgångeligen behofves til flyt-

aktighet, eller at gorapartiklarne inbordes hår-

ti! nog roriiga. Så mycket vi hittiis veta kråf-

ver luften minft. Girot hvita guldet och åd-

la flenar det mafia. Når vårman få aftager,
at en kropps partiklar håfta tilfamman kalias

det ftelna eller fryfa. Det år ock i fig fjelf
efter all hknelfe ej firidande med luftens na-

tur, at åfven knnna ftelna eller biifva faft.

i) §. 144.
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jnen dertil fynes fforre brifl på vårma vara

nodig, ån formode-tigen någonfin kan infinna

fig uti naturens nu vatande fk'ck.

Således vårkar lika mycket af ekls-rnatc-

rien ej altid lika: en vifs mangd attraherasef-

ter frånddkaps-i.rgen, denna år under forenin-

gen omåtkelig och affkiljes ganfka trogt, men

då mera tilkommer offakas er ofverfiod, hvil-

ket efter ornftandigheter foker at jamnt ut-

breda fig. Det ancke ånnu aldeles afgjordt,
om denna fenare urdelning fker i mon efeer

rymderne eller efter quantitas materiæ, få at

guld f. e. antager af fåmrna tilgang omtrent

19 ganger mer, ån vatten, o. i. v. k), men

de forfok jag hittiis haft cilfålle at anfiålla ftåm-

ma alla derud cjfverens, at utbredningen vårk-

ftalles efter rymderna.
Utom de nu omtalte elds-materiens vårk-

ningar, hvjika åro frie och ytterlige, få gifvas
ånnu aqdre, (om hårrora afen inneflångd el-

ler få inneriigen fdrenadt elds årane, at den

ej kan minfkas utan kroppens forftpring: den

utgpr då en af beftånds delarne och kalias

Phiogiflon, Principium Inflammabile eller det

Branbara. Konftcn har ej ånnu funnit nå-

gon utvåg at underfoka detta åmne enfamt,

inga kåd kunna inneftånga det och defs nbe-

gnpeiiga finhet undgår våra ytre finnen, tren

k) Boerhaaven trod-1
de vårman ntdelas i mon

efter rymderna: en del

flyare bafvajbrmodat hår

en vårkan afahnannn at-

trattion
,

hvilken jaledes

horde vårr proportionel
■mot materiens mangel[
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lom det icke defs mindre kan fiyftas ufur vis-

fa forbinde'fer ufi andra
,

få har jåmnforelie
imelian kropparnes forhollande forut och et-

teråt gifvit anledning, at utfpana åtfkillige dels

egenfkaper. På fådant fåttår funnit, atflyck-
tighet, fmeltbarhec, luckt, fårg, ogenorofkin.
jighet, antåndelighet, biothet,med roera,be-

ror til florre delen af phlogiftons roångd och

forbindelfe.

Vi finne detfa brinbara våfende fornem-

ligaft uti treggehanda forening. Med fyra til

måttning utgor det hvad 1 almånhet kaiias

fvafvel: med vifia jordlika materier upkoroma
metaller, fåmt med vatten, fyra och jord oij-

aktigheter. Forfta och tredje flaget fkola vi

nu något nårmare betrackta, emedan de egen*

teligen plåga få heta antåndelige.
Uti ftenriket kånnes icke ånou mer ån en

art fvafvel, och det boller vitrioifyra. Detta

naftas ock fåilan fritt, utan merendels i for*

cning med sndra åmnen, i fynnerhet metal-

lifke, hvarom mera i det foljande. Uri våxt*

och djur-riket finnas val åtfkillige phosphori-
fke lyfhader, men huru vida derasåinne med

fvafvel åger enlighet, år icke tilråckligen ut-

ront: deras vederlikar i ftenriket tyckas vara

mer componerade, liknande någon art hepar
eller upiofning af fint fvafvel rned alkali eller

jord, fåfom til iyfande beredd timgfpat, Phos-

phorus Bakluini, pyrophorus, Lys-ipat, rn.rn.

Om naturen fjeif tilreder något med Urin-

phosphorus enligt fvafvel år ej ånnu med vifs-

het bekant,



Betmor forefalla af flerehanda befkafßenhet

i alla Naturens riken och rnångflådes helt fly-
tande på jordytan, då de kalias Naphta och

Bergolja l). Deffeåro ej alleflådes lika fine och

rene, fegna och hårdoa med tiden efter om-

ftåodighefer och belkaflenhet til bergtiåra,

bergbeck, Judenbeck, och kanfke den åkta

Mumia m ); roen når de forut upfupas af

jordarter få delle derigenom nya egen (ka-

per. Således, då kalk fmittas deraf upkom-
mer Orden; med gips lefverflen; med lera fki-

fer, kolm och flenkol, efter olika proportion;
roed gammalt tråd Gagas 5 o. f. v. Hvad det

åmne varit, fom funnits i Fmlka fjcar kan

ej ånnu visit angoras; det liknar i det rnåfta

talj, men år nog låttare n).
Om Ambra och Bernften hora til ftenri-

ket tviftas ånnu: den forrå finnes ock fålian

i jorden, men vål den (enare o). Genom de-

ftillation årholles phlegma, et flycktigt fure

falt och olja, (om iiknar den mineralifka, lamt

i retorten en kolaktig låmning. Hvad forn

i) §• 7?.

m ) Efter Kærapfers
herittelfe famlas den dck-

ta Mumia i en 2 fam-
nars djup grotta pd et

flade af Caucafus ,
jor

Perfifkahofvets rakning.
Som endaji årUgen kan

fås kring 4 uns ja dr

ej underligt ,
at den al-

drig kommer til Euro-

pa. Grottan åpnas och

fårfeglas med hågtidehg-
bet. Samlingen [ker med

den fårfiktighet y
at in-

gen ting fynes kuma fbr-
dbljas. Emot får [hall den

varn oforliknelig-
ji) y. Aci ii

O) §. tf. n.
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kan gifVa mifstanka, at bernften torde fråd

våxter hårftamma, årdefs låge ofta ibland garn-
la under jord begrafda tråd, och det, lom art

mer betyder, år, at under deflillation fås

tillika med de forut nåmda åmnen en fur våt-

fka, fom aldeles liknar åttika p).
De vegetabililka oljor åro antingen feta

(olea unguino(a,exprefia), (om ej lofas ifpiri*
tusvini, flottaaffig, (amtåga ingen luckt och

(mak, eller naera flycktige (eflentialia,deflillataJj
fom uplofas i Spiritus och gå ofver vid defill-

lation med 100 gr. hetta, (amt marke!igen bå-

de luckta och fraaka, Et ånnu (übtiiare åm-

ne tråffas uti endelvåxter, hvilket fådt namrt

af (piritus reCor, och tyckes vara en (å fin

oljaktighet, at den kan blandas med vårten;

Af ofvannemda två (bg oljor upkomma tro-

ligen, då de med tiden fegna och ånteligert

hårdna, allehanda (å kallade Refinæ: af de

fenare hartfer, fom lofas i fpiritus vini, och

af de forrå olodiga concretioner, (å(om Co-

pal, Refina elaftica, med flere. En del fe*

ta oljor torka låtteligen och kalias derfore flc-

cative. Jag ager et (tycke Hampfrås oija, fom

på halft år Éopvuxit til (pånftig hård mafia

med bibehollande af fin klarhet och fårg: det

liknar Copai, och lofes hvarken i vatten el-

ler (piritus vini.

Når gummeufa fafter fore torkningen in-

blandas biifva producerne i mon derefter an-

gripelige af vatten och kalias Gummata refi*

p) Hr
. Scheele.
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nofa eller refinæ gummofte efter proportion.

Socker, honing och vax hårftamma åf-

ven ifrån våxt-riket, ehuru de utan vilda be-

redningar nåpligen finnas fådana, fom vi dem

age, uti vegetabilierne. Deaforfta tyckds vara

fåparter, uti hvilka olja medelft (yra och flem

åger léflighet; vax loles hverken i vatten eller

fpiritus vini, men gifver i deftillation fyra, lom

liknar åttika. Då ellentiel olja unde- gafning
få fubtiliferas, at den medelft; vegelabililk fy-
ra bhr i vatten lofelig, upkommer Spiritus
ardens: atther år et annat konftens allier, fora

tyckes åga et medel-lynne imelian oljor och

fpiritus.

Hos djur finnas fetmor antingen farola-

de på villa ftållcn uti kroppen under namn

af talj, ifter, mårg, m. m. hvilka i anfeende

til fin natur nårmaft: komma ofverens med de

vegetabilifke fete; utom delle, lom åro af-

fondrade, finnes uti lammanlåtningen af ani-

malilke delar, fålom ben, horn, klofvar, hår,
lenor, hud, kott, nerver, m. m en inner-

ligen forbunden och hogft: fin oija kallad o-

leum animale, hvilken ej fon) alla andra vi-

far (por af lyra, utan fnarare férråder nå-

got flycktigt alkalilkt. Gelatinofum tyckes fva-

ra emotmucilaginofum i våxt-riket: bågge lo-

fts i vatten, brinna trogt, m. m. dock Ikilja
derutinnan de fenare från de forrå, atde gif-
va fyra och vegel abililk olja i deftillation,
då de férra låmna alkali volatile och anima-

iilk fetma.

173. Metaller beftå i almlnhet af jordlik



materla forbunden i vifs proportion, famt mef

eller mindre fad med phlogiftom Det bår

dock icke få forftås, at jorden, eller forn den

vaniigen kallas rnetallifka kalken, år berof-

Vad alt brånbart, ty i denna håndelfe år kon-

ften oformogen at bringa den til raetall, u->

tan baken år den, at då phlogifton til vifs

grad blifvit frånfkilt, forlora delarne famman-

hang, glans och metallifkt anfeende. Deno-

lika kraft hyarmed phlogifton qvarholles bar

gifv'it anledning til fkiinad imellan ådla och

oådla metaller. I flg fjelf år ingen bekant me-

tall fullkoinligen ådd: fjelfva guldet kan på
flere fået forlora en ftor hop phlogifton och

behofveshår endaft nåmnas defs fdrglafning u*

ti rubin flabs, fom altid forutfåeter en vifs cal-

cinering. I fmeltning for fig allena åro dock

de få kallade ådle ganfka Mrdnackade och haf*

va efter de bittiis anftålca forfok i i eller s

rnånader knapt vifat mårkelig afgang, men

på andra vågar behofves ej få lang tid.

Befkaffenheten af rnetallifka kaiker fynes
vara olika, ty farnma phlogifton gifver med

fårfkilta olika metaller, men til åfventyrs kan

foreningsfåttet utråtta det famma, imedlertid

år ingen fåker anledning at bånféra dem til

någon af de fårut befkrifna jordarter y), få

långe hvarken af dem kunnat tilredas metal-

lifk kalk, eller af ddle mineralifk jord. Jag
vet val, at åtfkillige forfok dels med le-

ra, dels med qvarts, gifvit anledning, attrå

f) §.
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j*rn af dem kunna alftras, men fom denna

metall år den almånnafte och tråffas i alla na-

turens riken, få mifstånkes med defs mera fkål

den at hafva vådt forborgad i åmnena fårut,
fom jag i hvitafle piplera och klarafte bergery-
ffall vårkeiigen funnit fpor af jåro. Man bop

fåledes v>fa prof med anaan metall, innan nåw

gon (aker fiatfats kan goras.

De gamle hafva mycket srbetac uppS at

kunna draga något fait utur metaller. Vi haf-

va tilforne fedt, at jordarterne åro i fjelfva
virket falinifke, at åfven altid fait ingår I

fetmor och forbrånnelige materier, man ha«?

derfore någon anledning, at gifla dyliktgrundr
årane uti metaller. Jag vil ej nu underfoka,

om af femtidens får fok hårtil kan håmtas ftyr-
ka, då vi hafva nya och påliteligare Ikål. Hvit

arfenik år ej annat, anen metaliilk kalk, men

denna låfes up i vatten, anfkjater och forholr

ler Hg fom et fait; den gifverval i vanlig fkep-
pelfe foga fpor af någon fyrltghet, men defs

forbindelfer med alkali likna aldeles neutral-

falrer, ja kunna icke med någon fyra decom-

poneras, få vida veterligt årr). Samraanhan-

get kan ånnu klarare vifas, emedan nyliget*

utvåg år funnen, at bringa hvit arfenik til ren

flytande (yra t), Detta fker genom dephlo-

gifticerad faltfyra, hvilken tager det brånba-

r) Hr,

uptackt dejje neutral jah

ter
.

s) Derom ndmnes i

Hr. Scheeles ajb. om

Brunften
•
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ra til (ig, (bm forut hindrade at Tyran ej fick

vifa fitt naturliga lynne. Således årmanvils,
at denna metaililki kalk ar en befynnerlig Ty-
ra forent med vifs fats phlogifton, eller fom

år det famma, utgsr en art fvafvel, hvilket

genom ytterligare låturation med phlogifton
får metallilk form. Fårfok (kola framdeles

afgora, om icke med andra metaller år lika

belkaftadt; at deras kalker ej ånnurojt någon
loflighet bevifer ingen ting mer, ån at delvå-

rare angripas, och om de ock aldeles vifte fig
oloflige blifver dock ej motfatfen deraf en-

(amt otvifvelaktig t).

Tilforne år nåmnt, at metaller férefalla an-

tingen gedigne, calcinerade eller mineralifera.

de «), hvartil nu bora låggas foljandeomftån-

digheter, De gedigne åro (ållan ai fammaflag
ånda igenom, utan guld gemenligen blandat

med fiifver eller koppar, Platina med jårn,. filf«

ver med guld eller koppar, o. (. v., (arat ofta

i olika proportion på fårlkiita ftållen, men de

kalias åndock gedigne få lange blanningen år

fri från annat, ån metall. Håraf kan (lutas, at

arfenik icke egenteligen bor foras ibland mi-

neraliferande åmnen, ty når forening (ker med

metall reducerar den fig och kan (åledes ej

fågas mineralifera, om icke dermed menasåf-

Ven andra metallilka inblanningar, och då

blifver ingen (kilnad på gediget och minera-

liférat. Ar arfenik forent med fvafvel få blir

det belt annan (ak. Ak hvad lom uplofer el-

t) §. ni. «) §. 48,



!er innérligen forbindes med metaller, utan

at fjelf vara metall anfes fåfom mineraliferan-

de; Hit horer fornemiigafl: fvafvel, fbm brin-

gar dem i formaf kifer. Saltfyran mineraliferar

fiifverihornerts, åfven underffundom bly och

kanfke en hop andre åmnen, forn ånnu fynas
bchofva nogare underfokas-r). På famma fået

kunna ock gedigne vitrioler anfes.

En ren metallifk kalk, fora hårdnat tilfam-*

man, kalias med något fkål métallifkt glas*
hvilken den liknar til årane, partlklarne hafva

dock rcke hopvuxit af facnma orfak i bågge
handellerne.

Vi råkne nu for tiden 14 metaller, af

dem 3ellcr4ådla, lamt 8 hela. Jag vet val >at

någre anfe Platina, fora blanning af guld och

jårn, men til en gravitas fpecifica af 17 må-

fte då 10 delar ingå af den forrå eraot 1 af

den fcnare, hvilket ej paflar med fårg, fmelt-

barhet
i tru rri. y). Nickel bolles ock for blan-

ning af coboit, koppar, jårn och arfenik, men

det år icke nog at analyfis någon gång dra-

git defTa åmnen utur en Nickel-knng, manmå-

fte åfven hopfmelta de farama beftåndsdelafnej

och om då fås en compofidon, fom i tyngd
fårholler fig lika med Nickel, famt i fynner-
het gifver "med alla mineralifka fyror grona

x) Hr. Sage herattar

Jig hnfvaflinnit fnitfyrai

Xinn-graupen; bvitn
, grå-

vn och roda hly-malmer ;

hvitjårn-malm
> jvarta, j

roda, vioktta och gr5-

na coholt malmer • Gall-

rnej och Brunflen.

y) Se Dr. Lewis grun*

delign afb. om Blatind.

323
jordens danandé*



iolutioner, (cobolt gifverroda och koppar med

vitriollyra altid blå, hvilket åfven hånder med

ofverflédig fåltpeter-lyra,) då kan faken anfes

for afgjord, men icke forr. Målling bevilar

ingen ting håremot, ty defs lammanfåening
kan både analytice och fynthetice bevilas.

174* Af hvad korteligen anfort år lårer

finnas,at de naturlige kroppars nårmafte grund-
åmnen (principia proxiroaj åro ånnu til ftoc

del okånde, famt låledes icke underligt, at de

fjårmare (rernota) och forfra (prima; blifva

fanØca ovilTa, Man har hittiis med många ic-

e hunnit långre, ån at utdraga genom Cbe-

miens tilhjelp af de fammanlatte villa enkla-

re åmnen, men innan delle kunna forenas til

juli dylik kropp, fom de forut (kilts ifrån, å*

ger
altid tvifvelsmål rura, om de allena, och

(ådane, forride utbringas, ingådt i lamman-

fåtningen. Arfarenheten vitnar, at vid många
tilfållen under Oelfva operation en del af når-

roafte befråndsdelarne forfréras, eller råttare

uplolas vidare, ån de ofrige, hvaremot an-

dre åndras genom nya forhindelfer, (om de

forut icke varit uti. Detta gor ofåkerhet in-

til defs (ynthefis bckråfcaranalyfis. Jord,vat-
ten, luft och phlogifton tråffas uti kroppar

på oåndeliga (kiljaktiga lått forenade, lom af

det foregående kan Ikonjas, utan at konften

hittiis fakert kunnat vidare decomponera nå-

gonaf defle, hviika fåledes blifvitfrån iångliga
tider tilbaka for grundåmnen anfedde a), eburut

») Ariltoteles raknar redan dejfa for elementer
,
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de i Hg fjelfve torde vara farnmanfatte (prin-

cipia principiata). Vi hnna vål i (enare tider

andra tankar om kropparnes beftånds deiar,
men dels orediga, deis obevifta. Til f6rra

flaget råknas mercurius, phlegma, fvafvel, fait

och jord, lom på i joo-talet borjadeyrkas. Det

forfta kalkides åfven fpiritus och mentes for-

modeligen dermed alt flyckcigt, (om i lyn-
nerhet rorde luckt och (mak; phlegma betyd-
de alla vattenacktiga affondringar; Ivafvel el-

ler olja alt brånbart; (alt, hvad fbm uplodes
i vatten, och jord det eldfafta refiduum, fom

blef quar efter de andras fråpfkilning a)-y men

delle åro ogonfkenligen ej aileiikaenKle, Djup-
fmnigare år den meningen, at all tingbeftod
af vatten och jord, men at den (enare ågde
treggehanda olikhet: nemligen glasartad ,

(om

år grund til eldfadhet, (bliditet och hårdhet;
antåndeiig, fbm orfakarallforbranneligbet, och

mercuriaiis, fom egenteligen tilhorer metaller £).
Den fiftnemda jordart år aldeles obevift, ta-

ges låledes den bort, och luft fåttes i ilåilet,
åcerfås de forftnemda c).

Af det anforda kan man få begrep om

fammanfåtning. Når enkla åmnen af olika

natur (elementa, principia prima) innerligen
forenas fås deraf en fammanfatt kropp af i:a

o) Dejfe tiUågnas ge-
menUgen T. Paracelfus.

b) Beccher var upbofs•
man til detta !yftemy fom
den flove Stabl fedan Ja

mdfleyligen uplyfl.

c) Boyle och Hales hhr-

jade med forjbk hevifa et

luft-hkt vdfevdes ndrva
•

relfe i många kroppar$
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ordningen (compofituoa primi ordlnis): afa®

lika compoflta primi ordinis upkomna krop-

{>ar
af andra ordningen, o, f, v., hviika orim-

igen blifvit kallade decompofita och fuprade-
compofita. Sådana beflånds-delar af olikana-

tur kalias conftituerande (partes conftituentes),
och bora fkiljas från dem, fom finsimelian I-

ga aldeles af famma lynne (partes integrantes).
De fenare hoplagde okaendaft en kropps volum

QCh utgéra blott en hopflapling(aggregation).

175. Vatten kan på tveggehanda fått for-

mångas med fråmmande åmnen, nemligeo ge-

nom upjlamning och vplbjning. Det forrå be-

ror dels af tilblanpingens fpecifica tyngd, ty

|u mindre den år, defs låctare uppeholles ma-

terien i vatnet, dels af partiklarnes yta, hvil-

ken våxer genom amnenas fordelningochom-
fider kan blifva fåftor, at fn&ion under fjunk-

ningen kommer i jaranvickt eller ofyertråfFar
den (killnad, fora annars Ikulle fora en fpe-
cifice tyngre kropp til botten. Denne blif-

ver då
cjvar fimraande til defs flere af de

minfta delar råkas och fåfta fig tilhopa, hvar-

igenom ytan efter hånd mer och mer min-

imas
,

Tamt ånteljgen tyngden éfvervåld'gar
motftåndet af gnidningen, Vatnets rcrelfe kan

afven bidraga til en kropps uppehollande i

ftorre eller mindre mon efter omflåndigheter,
men då alla nu omnemda hinder åro utur

vågen, afféndras, hvad upflammat år,och fal-

ler til botten, fortåre eller fenare, enligt fin

gfvervickt.

Det fora uploffc år flåppes icke innanvat-
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nets mångd dier temperatur blifver otilråck-

3ig, at holla ak quar, då forft affkiljes ofver-

fkottec och anfkjuter uti determmerade fkap*
nader

,
hvilka kalias cryftalier. Orlaken til tiet.

regelbundna anfeende, Tom defle antaga, tycj-
kes i almånhet vara actradions-kraften, ty då

ct jåmnt utdelt åmnes partiklar under men*

ftrui forminfkning eller forfvagning komma

bvarandraalt nårmare, blifva ånteligen afftån-

dcn Tå fmå. at flere kunna vårka på hv.aran-

dra, och fora detta målte fke ungefårligea
lika altid, få upkommer Ifven någon_ vift

form for kvart flags matcria. SkiljaktigheC
måfte dock naturiigWis fplja af tiden for

up-

lofningsroedlets forandring, ty ju haftigace det

rninfkas eller kyles, defa fortåre falla partik-
lame tilfanoraan och deisoredigare, famj tvårt-

om, når åndringen fker fmåningom och alt åger
tid at jåmka ilg tilhopa.

Naturen tyckes leka på oandeliga (åtfcmed

cryflallers olikhet, men når delle nogare bs-

tracktas finnas deflefievara foråndringar af få

primitive fkapnader. Mårkvårdigt ar, at tetras*

drer, cuber, o&aédrer, dodecaédrer och ico-

faédrer, eller alia fem foiida geometrica re-

gularia, åfven ibland dem forekomrna. iJe

fiefle ytre (kiljaktigheter fynas hafva upi om*

mit af brifl, ty orn ryggar och horn på en

at flere platta fidor innefluten kropp flympas

mer eller mindre kan dengenora anleendet for«

åndras på nårfan oåndebga fåtf. Et jfidigt

prifma kan hådgenom blifva fexfidigtj, en fyr-
fidig pyrantid octaiidig; en tetraeder få g, 14»

ja
;
ån flere fidor; o. Cy.
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Men ionan ytan roer kan omtalas, bsra vi

bjudatil, om roojiigt år, at utforfkainrefam-

mantogniogen, fom torde gifva någon uply£
ning i detta morka åmne.

Oro cubifke cryftaller fonderflås och be-

rracktas på det nogafle, finnes ofta intet an-

nar, ån en jåmn tårnighet, fon* icke vidare

forråder hopfogningens art, men omflåndig-
hetcrne åro ibland fådane, at delle konflflyc-
kcn icke kunna bringas til fullkomlighet, ocb

de då alllrade anfkjucningar eller mifsfofter

uptåcka en hégfl: forunderlig byggnad, bellåcn-

dc af fyrfidiga toma pyramider eller trattar

(fig. 25), hviika hvardera åro bopfatte af 4 tri-

anglar och delle af parallela tråar. Sex lika

ftora fådana trattar ftålde med fpitfarne til-

famman kring en pund utgéra en flom, fora

når ihåligheterne efter band fyllasmed alt min-

dre och mindre trattar, hvilkas bafer dock for

hvar fida komma at ligga i geroenfam plan, få

fullkomnas omfider en cub (fig. 26). På det-

ta fått åro cryflaller afkokfalt, Sal digeflivum
Sylvii f ja ånda intii blyglans fammanfatte,

hvarpå jag kan upvifa tydeliga vedermålen;
men cubilk kis åger en något fkiljaktig bygg-
nad, fom val åfven år hopfogad af fex py-

ramider, dock alla tråar i hvardera fins imel-

lan parallela (fig. 2700 b 28). Jag vet ej ånnuora

något fait åger dylik flrudur, ej eller om det

allenafl tilhorer metaller och deras minerali-

fationer, ty om man ej råkar ofver ofuilkora*

liga anfkjutningar, kan nåpligen något dylikt
urfkiljas. At flik intfåtming likaledes åger rum
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vid fex-och flec-fidiga prifmer flutas af foljan-
de oblérvationer, ty farfkilte trattar har Jag
alt hittiis icke kunnat årholla. Sal Seignetti
och Sal microcolæicurn hafva tnerendels lika

prifmer ,
oftafl med 8 (hg- *9) och under-

fttmdom 6 fidor ( fig, 30)- Hvilketdera af

råtta figuren vet jag icke ånnu med låkerhec,
men det

gor
i nårvarande mål ej til fåken.

Då delle anfkjuta liggande på botfen, lom

merendels Iker, finnen icke prilman full, utaa

endaft Jitet ofver haif (fig, 31), och om en

fådan cryflall uplyftas befinnas två diagonaler
fynligen fkåra hvarandra, Drot deta den åt

botten forut våada fidan i fyra trianglar, af

hvilkahvarannan år dunkel, men de and'e me-

raklare (fig. 32 ). Denna omftåndighet tyckes
mig ogonlkenligen bevila famrnanfåttning ,j{

trattar, hvi kas tråar i en flaiining flippa da-
let obehmdrat igenora, men i en annan go-

ra något motftånd. jag åger åfven en Dlt-

peter cryflall, fbm vifar 4 dyiika trsaoglar. Så-

ledes tyckes ingen tvifvel vara,at ju pnfmer-
ne ofca åro hoplatte af få många ordningac
kring låmma pundt med (pitfarne Ifalde rrat-

tar, lom de åga fidor til, åndarne inberåk-

nade, nernligen en 3fidig af 5 ordningar, en

4fidig af 6, o. f* v. Det hånder dock icke al-

tid, at delle trattar åro med fpitlarne flåide

eæot hvarandra, utan åro de ibland vånde

dels åt en, dels åt andra åndan, och i denna

båndelle upkomma fpiffar, på lått, fora en

fkårning båft viiar (fig. 33), Om på en cub

ac ftjelpes pyramiden abc lika med adb
,

fås
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val ockfå fyrfidig prifma med dylik fpits,
men jag år ånnu ovils om detta hånder, då

prifman år hopfatt af pyramider, hvars fpit-
far gå ihop kring; famma punft, åcminftone

har jag aldrig fedt kokfalt, Sal digeflivum el-

ler cubifk blyglans med fpits. Vore fpat eller

fneda tårningar afven forening af trattar kring
mitteln, då hade man många prof af flik trat-

tars fijelpning, men hittiis har det icke lyekats
for mig at vinna upivfning hårom.

Til prof hum ganfka fkiljaktige figurer
kunna på en och famraa botten årholias

,
må

ga (fig. 35) féreftåila en (pat-tårning, fora

åger genom d och o cn opdragen axei. Således

vånda fig up
rhomberne df, da och db, lom

jag kaliar de ofre grund-plana, men de 3 of-

riga ned. Om nu likflora och likforrniga (fi-
milesj rhomber låggas på de ofre och undre

grundplana omkring axein hi, tilfkapas deri-

genora en 6fidig prilma med 3fidiga fpkfår
bcftående af rhomber, hvilket arden egente-

liga Ikorlfiguren: om upftaplingen uphorer,
når prifmans fidor bunnit blifva rhomber, frem-

kommer Granat-figur, inneflutem af 12 lika

rhomber: om de pålagde rhomber aftaga i brift

af amme efter vifs lag, oock bibehollande likfor-

mighet, fås en duobel pyraraid på gemenlara
bafis, hvars kanter gå uti zikzak: om grund-

planernes i omkretfen ftående vinklar åroafiiugg-
nc, famt med dem likafiore och likformigean-
låggas derpå, fbm forut, alftras en figur, fora

inneflutas af 12 femkanter: om på en granat,

hvars alla fidor åro rhomber, drages en axel
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genom två motfatte horn beftående af 4 plat-

ta vinklar, (ty ban har 6 fådana och S hop'
fatte af tre.) Tamt plana pålåggas, lika ftora och

likformigamed grundplana, arhollesHyacinth-

figur eller 4fidig prifraa beftåendeaf 6 aflanga
dkanter, hvilken flutas med fpitfar hvardera

at 4 rhomber, upgående från hornen. Alla

defte och ånnu flere åro fåledes endaft for-

åndringaraf fpar, hvilket alt jag på annat ftålle

med iforre och flere figurer uplyfW). At detta

ei blott år en geometrifk fpeculntion vifarfig.,
då kalk-cryftaller af ofvannemde figurer var-

famt krofias, ty då finnes t, e, uti de få

kallade fvintånder juft en fådan fpatkårna,
fom i figuren antages, och håraf kan åfven

Utredas, hvarfore ryggarne fh
,

dh och ah fpa-
ta fig- då de forfiktigt påfiås, men ej gh

,
en

och oh
_

emedan i fenare håndelfen ryggarne

Utgoras af två planer, fom motas, men i for-

rå ftotes på fjelfva fkifringen, I undre pyra-
miden år på lika fått belkaffat, dockmedden

nodvåndiga fkilnad, fom fåljer af fjelfva ftru-

fturen
,

at då fh fpatar fig, få firer det ej

med Ft, o, C v. Faftare cryftaller låta ej få

dela fig, men man mårker dock i många ty-
delig fkifrighet och mer behofvesej.

Ibland felas aldeles prifma,hvilken docki

andra omftåndigheter årtilftådes. De omtalte

Svintånder gifva derpå prof. Samma hånder med

Tartarus Vitrioiatus, berg-cryft«ller, m. fl. och

kan af foregående lått utredas
,

men hvad Oåa-

d) Se Nova Åcht Sodet
. Reg. Sdent

. Upjal.tom. t.



Ovhcdrer vidkommer, få låra de icke alfid

kunna ankes får oåndeligen låga 4,fidiga prif-
roer med dylika pyramider på åndarne, eme*

dan en del, låtom alun, diamant,rubin,m.ro.

aldrig finnas med prifma. Toma alun-cryftailec
eller oåaédrifke Ikrof Ikola ibland tråffas e),
roen fådane har jag hitcils icke fedt: år ob-

lervation ricktig fynes detta fait vara hcpfatt
af 4fidiga trattar fatte emot hvarandra page*

roenfam bads (fig. 361), men at oftaédrer åf-

ven upkomma af g trefidige pyramider flåi-

de tilfamman med fpicfarne omkring en me-

delpunft, har jag tammeligen tydeligt fedt på
arfenik och raufchgelbs cryftaller, fom fubli-

rnera fig i råftarne vid Léfåfen: deffe pyra-
mider åro ock tome, famt fylde med mindre

och mindre, fom om kokfalt forut år beråttat.

Jag har åfven på alun ibland fedt flere rån-

der parallele med kanten och inom hvarandra

på en eller två figurens fidor, men då hafva

altid de triangulera plana fkurit hvarandra ne-

dom Ipitfarne, hvarigenom hvar (Ida biir 6-

kantig: detta vitnar om hopfåttning af trattar

och gor ofvannemda obfervation rérandeo-

(élaédrilka fkrof tvifvelsmål underkaftad. De

flcnflipare,fom forflå konftenat klyfva diaman-

ter fkulle mycket upiyfa defs byggnad, om

det upgåfvos i hvad kofa naturhga formen

tillåter fådant: om det går an efter alla diago-
nal-planer, eller endaft efter et. En diamant

i Florens utfatt for brånfpegel har låmnat en

t) Bourguet, Lettres philojopbiques.
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liten likfidig triangel qvar, men deraf kan ej
ftort flutas. Somiige oiftaedrifke cryftaller fin-

nas underftundom variera och vifa fig tetraé*

drifke, hvilket med adenik ej fålian hånder,
och vitaar nog tydeiigeo om hoplåtning af in-

åt våada tcattar.

At cryftaller kunna på torra vågen (via

ficca) upkomma, åfven fom på den våta (via
humida), år nu mera atom alt tvifvelsmål.

Jag har redan nåmnt blyglans, arienik och

raufch gelbs cryftaller, hviika ofta
regeneras i

råftar, och ehuru de ej altid hinna fylias, vi-

fa de dock grundlåggning til famraa fkapnad,
fornode naturligen åga, famt hvad arfeniken
betråffar juft dylika, lom af upiofning i vat-

aalkjutas. Uti flagger finnas ej fålian
cry-

ftalhfationer, och har jag en, fom vilar de

tydeiigafte o£taédrer, tilkommen i hamroar-

fmeds hård, hvaråft kalk var tillatt at låtta

fmeltningen g).
I almånhet årnddigt, atåmnen, fotnfko«

la redigt anlkjuta, bora bringas uti flytande
tiiftånd, ocb fmåningom åter derutur, ty an-

nars blifva partiklarne dels ej nog rorlige, dels

åge de ej nog tid for at åtlyda den kraft, (om
flå ler dem i nådig ordning. Som nu defla
vilkor mart åga rum vid våta folutioner, få
Sro åfven de bequåmaft til rryftallilation, dock
vifa åfven de tyngfta metaller, fom våi fmel-

f) Se noterne tilfran-
fka åtverfdtningen af
HenckeJs arheten.

g) Denna ar tagen af
Hr, Dir. ocb R, Rin-

mao.
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tas och ganlka långfamt affvalas, vid y tandef

partikiarne varit mmft tvingade, allebanda fa-

coner, ungefårligen altid likadana på famma

(lag, fåfom pa guld breda bladlika, påfilfvef
nphogde ribbor, o. f v. Regulus antimonii

ftellatus och de gamles rete Vulcani hårer al-

deles hit: jag åger åfven en kopparblandad

jårn*regulus, fom ofver hela ytan vi(ar up«

hogde och nåtlikt hopgående ribbor.

Af torut anforde prof befinnes jåmvål en

updrifven rok ibland anlågga fina partiklar i

determinerad torm, hvilket gifver mig anled-

ning at tro cryrtallifation vara rrrojlig utari up-

lofning, allenafl delarne vinna tilråcklig ror-

lighet och komma hvarandra nog nåfa, hvar-

om mera nedanfére.

Efter (alter mer ån andre kroppar finnas

benågne, at antaga cryftallinilk form, få haf-

va en del Naturkunnige fattat den mening v

at all determinerad anfkjutning vore foljd af

ingående faller j.h). Om en cryftall noga ob-

ferveras ifrån det ognablek hanblifver aldra-

forft (ynlig, få befinnes åfven, at den åger
vanlig torm, hvilken i det foljande endaft ut-

vidgar fina demenfioner och det proportio-
nelt. Håraf foljer dock at en éfidig

prifma år hoplaet af éfidiga prifmer, Cv.

ty enligt hvad fårut anfort år, kan tilvåxtfke

med bibehollande af fårftafkapnaden, endaft

cenom proportionel tiiokning af in-eller ut-

b) Gulielmini tyckes I

forji gifvit anledning til\

\denna mening i en, DiJJ.
\utgifven qoj.
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vånde trattar. Men at nårmare komma til

frågomåiet forefalla forfl två omflåndigheter,
fora kråfva uplyfning, nemligen om ait hvad

fom år cryftalliferat boller fait, och fedan om

alt fom boller falt cryftalliferas. Hvad det

forrå angår, kan vål icke med fåkerhet faken

ånnu afgoras. Jag har i det foregående viiat,
at flere åmnen åro falinifke, ån almånt tros,
Sfven at ej anledning felas til uptåckande af

fait i fjelfva metallerne, men fom detta på
ena fidan forbjnder envifl nekande, at ju fait

kan finnas i alla cryflaller, då analyfis full-

komligare formår féndsrdela dem, få kan
det ock på andra ej anfes for bevis, ty flue-

fåtfer oeh fyflemer bora grunda fig på hvad

man visft vet. Hittiis har ingen funnit någotfa-
linum i quickfilfver, men då detta uplofec
eller amalgamerar fig roed metaller i vifs pro-

portion fås fedan ordentelig anfkjutning. Quick-
fiifver 6 delar med 1 del guld gifver dendri-

tifke cryflaller: 4 delar med 1 del filfver gif-
ver 4fidiga prifmer med dylika pyramider uti

de få kallade Arbores Dianæ; roen g delar

quickfilfver låmnar oftaédrcr roed fpitfarne
fatte uti hvarandra, hvaraf upkomma råda-

ne tappar, fbm vifas vid alun-bruk: 1 | del

quickfilfver, formerar med 1 del bly dyk-
ke octaedrer fom filfver; 3 delar med 1 del

ten anfkjuter i bladiga 4fidiga cryflaller med

polygonifke caviteter: 2 delar låmnar roed

1 del vifinut mårkvårdiga anfkjutningar af

fierebanda utfeende, nemligen odtaédrer; 4.

fidiga pyramider; skantiga fkifyor, fom i-
,



bland på hornen åro afhuggne; 6ficHge råp-

lade, afhuggne och korte pnfmer ; cuber och

toma fyrfidiga trattar: 2 \ del med zink en,

anfkjuter 1 hopfatte af bfidiga Ikifvor,
fom imellan Hg låmna polygonsfke cavketer.

De 6frige metaller hafva icke hittiis kunnatbrin-

gas på fammafått til cryftaller i). Is åren virkelig

cryftailifådon, forn ar det foljande fkalf blifvå

tydeligt, men ingen har derfore någonfin fun-

nitfak uti rent vatten: tvårt om hindras of ta

fryfning deraf. De forut nemda cryftallifationer

påtorra vågen kunna hår likaledes anforas. Så-

ledes gifvas tnånga anlkjutningar, lom hittiis

ickc rojt ringafte Ipor af ingående fak, och

påandra fidan finnes fak i mångfaldiga åmnen,

utan teken til determinerede figurer. Gum-

mi låmnar hårpå et mårkligt prof: det boller

famma fyra, fom focker, och lofes ganfkalått
i vatten

,
men vifar aldrig benågenhef til cry-

ftsllifation. Våndas ogonen på de cryftaller,
hvars falinum vi kånna, få yppas mångfaldi-

ge andre ftridigheter. Samma fyra roed olika

bafer gifver ganflca fklljaktiga figurer. Tar-

tarus vitriolatus, Sal Glauberi, Sal aærnonia-

eumfeeretum, Selenit, Bitterfåit, alun och vi-

trioler intyga detta om den vitriolifka: fakpe-

ter,Nicrum quadranguiare, Nkrumfiararoans,
famt (ilfver, vismut och zink i dylika foreningar,
om fakpeter-fyra : Sal digeftivum, Salmiak och

Fråtande Sublimat omkokfaks fyra,o. f. v. Lika*

i) Fuchfel harpdfuu-
mit detta fått at vinna

cryftaller ,
hvilket Hr,

Sage meå flere forfok

fedan vplyfi. Se Mem*

de Cbymie,
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ledes med alkali: Tartarus vitriolatus, faltpetec
Och Sal digedivum, vitna om Ikiljaktigheter
med det vegetabilifka, Sal Glauberi, nitrutn qua-

drangulare och koklalt om det mineralifka;
fårfkilte Salmiaker om det flycktiga. Uti Sal

digeftivum och koklalt år åter famma figur,
men hka Tyra och olika alkali: uti Tartarus

vitriolatus och faltpcter (i lynnerhet af forfta

ahlkjutningen) år farama figur med
gemen*

famt alkali och Ikiljaktig fyra; men oftafl be-

finnes Ikapnaden lika, utan at hvarken lyra el*

ler bafss komma ofverens, fåledes tråffas cu-

ber af kokfalt, flufsfpat, kis: oflaédrer af a*

lun, bly och nickel forente med faltpetér-fyra,
cobolt med faltfyra, arfenik, flufsfpat *

amal*

gama argenti, kis: fexfidig prifma med dy*
hk fpits i Tartarus vitriolatus och berg-cryflallÆ),
0.1. v. Hårtil kommer hvad jag forutbeviff,
nemligen at granat-fkod-och hyacinth-figurer,
afven fom dodecaédrer och dubla lexfidiga
pyramider på gemenfam i zikzak gående ba*

fis, åro famtelige foråndringar, fom kunna hår-

ftamraa från blott fpat, men tråffas icke defs

mindre uti helt fårfkilte mineralier. Hårvid

fortjånar ock anmårkas, at en del falter ej kun-

na bringas til anfkjutning om icke Tyran rå-

der, fålom alun, vinflen, Sal acetofellæ, Frå*

k) Jog vet val, ot

lergeryftall anjes af na-

gre for Tartarus vitrio-

lotus, fom genomhiten

of fetma hlifvit olhjlig ,

men,fedon man lårdt med

kanft tilreda quartsdmns#

fårfaller detta gåftåendéi
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tande fublimat, alkali fixum arfenicafum, med

flere, ehuru ren Tyra alkna ej cryflalliferar fig.
Likaledes, faftån aldeles rent alkali vegetabi-
le deliquefcerar och ingalunda anfkjuter, fa

lange det år fådant, icke defs mindre gårTar-

tarus Tartarifatus til cryfbller, då detta råder,
hvilket ej hånder, når fattet år jårant fatureradc:

lal digeflivum fåtter hg i 4fidiga prifmer,då
alkali éfverflédas-, annars i cuber, o. f, v.

Da alt hvad anfort år vederborligen 6f-

vervågas tvifiar jag mycket on\ ctyflaliiiarioti
kan forklaras af ingående filter, få mycket
inera, fom frågan flrax upkommer hvarfdre

då faker antaga deterroinerade fkapnader, och

fvårigheterne finnas allenafl flyrtade. Efter

hittiis bekant anledning år uri hela detta åren-

de ej annat ån attradion fom vår kar, då par-

tiklarne fkola gå ifiån flytaktighet. Når for

exempel vårman lå blifvibi vatten forminfkad,

at de folida grundfloften, fom forut varitcm-

cifne af eldsroateria, borja råka hvarandra,
taflna de tilhopa i flrålar, och forfl på ytan ,

emedan der brillen forfl yppas: betracktas no-

gare forloppet fynes en tydelig ftråfning bland

defle nålar at fåtta fig inbordes på hvarandra

ti! 60 graders vinklar /), Når 6 fådana up-

komma kring en pun£l fås en enkel fnoflier-

na (fig. 37): fåtta fig på hufvudftrålerne an-

dre til lika vinklar alftras ékanter (fig. 38),
fom ofta fes om vintertiden, då fråfien fåf

fitta några dygn ouptinad på fonflren, och få

l) tir. De Mairan bar forfi uptåckt det.
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under de fkiljaktigafte utficktefi font

likvål alle uprinna af denna ftråfning til 60

graders vinklar och deraf kunna forklaras;

Om dylikt antages vid andra cryftallifa-
tioner, men med den fkilnad, at nålarna ef-

terftråfva andra beftåndiga vinklar, lå kunna

derutaf låtteligen utredas alla fkiljaktiga fkap*
hader m). Det ar Tant, at man éj deraf igen-
finner orfaken

,
hvarfåre det ena fodrar 60, det

andra 90 grader, och det tredje en annan vin*

kel, men de énklare grundorfakers vårknings-
fått torde altid blifva ols obekant och vår lotÉ

Vara, at i det hågfta lårakånna de almånhafte’

lagar, lom få!jas.
Det år ej ånnu få aldeles afgjorde at til

éfyftallifation rå våta vågen nådvåndigt be-

håfves en vårkeiig uplofning. Torde hånda,
at en vederborlig upflamning åfveri ibland år

tilråcklig, at låmna den art attraktion, forh hår

fynes vårka, frite fpél. Åtminrtone forefaltø
ibland minefalier åtlkillige cryftaller, utan at

konflen ånnu kunnat uptacka något i naturért

frite varande och hårtil tjånligt. uplofningsme-
del. Glimmer vifar ftrimade flufybr (fig.39),
geolit ochbrunften divergerande pfiCmer, fyaf*
■vel oåaédref, kis alla 5 folida geometrica
fegularia, o. f. v. »).

176. Efter dénna korta! afhandling om krop*

m) Den ftore New-

ton trod departiklarne å-

\ga en fags polaritet, få
Idtvi fa Jidor attrahera-

de och andra repelkrå*
de hvarandrn.

n) Se f fgi



pars fammanfåtning i almånhet, och huru vat-

ten affatter de åmnen, lom deruti finnas in-

blandade, fkola vi deraf nugora tiliåmpning.
Hvad kårnan betråffar, få har man ingen

annan anledning, at om defs befkaffenhet då-

ma, ån compals nålens forhollande, hvilkens

både declinationer och inclinationer, farnt for-

ånderlighet på famma ftållen af jord-ytan, ef-

ter all liknelfe bårrora af någon magnet inuti

jorden; jag har forut nemnt, at någre hollit

fsre denna vara dubbel, famt den inre los

och rorlig o) ,
m. m. men det tyckes vara na-

turligare och jåmvål med obfervationer en-

ligt, at antaga en faft magnetifk kårna, hvars

två poler åro flyttning underkaftade.

Befkaffenheten af jordmagneten kanibrift

af tilråckliga obfervationer ej noga utftakas,

naen at en pol, enlig med den, lom p 3 våra
magneter kallas den fodra, år belågen et ftyc-
ke ifrån norra omrullnings polen och något
våfter om Baffins vik, fynes compaflen nog

tydeligen den andras ftalle år langt

oviflare, men etter hittiis bekanta anledningar

tyckes den bora vara i ftora hafvet imellan

America och Nya Zeland, hdgft 20 gr. från

Jordens fodra omrullnings pol q). Aldre och

o) 16S-

p) Se Hr. Prof. Wilc-

kes inelinations cbarta i

V. Ac
.

H. rfB. Hrr.

Halley ocb Euler jdtta
den i meridianer

, Jotn

ftryka ofver ocb utmed

Californiatil ij gr. ifrdn
omrullnings polen.

q) Hr. Éuler fatter
den 50 -40 gr. jrån om-

rullningspolen, men Hr
.
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nyare oblervationers jåmnforelfe latter ock en

fiyttning utom alt tvifvelsmål, ehuru omltån-

digheterne ej kunna fullltåndigt utredas ånnu.

Den i jordens norra halfva bellgna polen ly-
nes Ikrida ifrån våfter til olier, men tillika

draga fig Inedt litet foderut: och den fédra

fnedt draga fig den andra til motes.

Orfaken tilsn fådan magnet-polernesflytt-
ning Ir hictils en gåta. Hvad man visit vet

år, at eleelrilka kraften med den magnetilka
åger en utmårkt enlighet r): at den lenare i

jårn (och formodeligendefs retraclorifka malm)
kan genom den forrå upvåckas,åndras, ja al-

deles omvåndas: af det foregående finnas

ocklå Ipor af ftarka eleftrilka åmnets fam-

lingar uti jordens innandome Det toe-

de Tåledes hånda och år nog troligt, at ma-

gnet-polernes flyttning hårrorer af någon in-

bordes åvårkan delle krafter imellan
,

ehum

vår nyfikenhet annu icke hunnit utforlka p5
hvad (att detta uti jordens mre del vårkftål-
les. Bågge delle krafter lynas hvardera be-

fiå af 2 1 arlkilta fina liuida fom kalias jakade
och nekade, lamt attrahera hvarandra, men re-

pellera parciklar af lamma art t).
Om jordensolikaupvarmande hårraedågec

geraenlkap fkali framtiden vifa,fåmycket årfå-

Wilcke, fom med myr*
ken flit jdmnfordt ohfer-
vationer

,
finner ojftan-

det bogft kunnet vara 20.

r) Se Hr. Æpini Tent
,

Theoria Eleclricitatis

Magnetijmi.
s) $. i+9.

i) Hr. Pro}. Wilcke,
P. Aq. H, ii64.



Jterf, at hetta i vifs mon f6rfvagar magnetdtraf-
ten, och at efter allliknelfeden dageliga nålen?

variation eller dragning åt w från mårgonen tij

vid pafs kl. xi c. m., famt efter något fbllaftå-

fnde fedan at o, hårrorer af folens åvårkan på
magnet-kårnan u). Många cqmpaflens oor-

dentligheter åga fpljakteligen upkomfl af un-

derjordifka eldar, hyiika lågga et fvårt hinr

der i vågen, at bringa obferyationerne til nå-

got fullkomligt fyltem, bvarcil kommer het-

tans olikhet på de flålien
,

der nålens forhol-

de endafl en eller annan gång blifyit i akt tagit.
Alla fafta kroppar fynas hopyåxa utaf eller

pti flytande åmne, men om få åfven håndt med

denna flora magnet derom gifva nu inga Ipor up-

lyfnjng. Klotet tyckes til fin ftyrka fnart haft en

(ladigkårna af noden och fåledes lårer val icke

lange drojt, innan den fattfig; defspokrsnu

yarande belågenhet på famma fida torde åfven

ntmårka, at den år irreguler dl fin ytre fkap-

nad, och det har férmodeiigen yarit angelå-
gjt fqr pjåmnheternes danande på jqrdytan.

Det fynes, forn denna kårna bqrde ma-

gnitilera idl retraflorifk jårnmalm, i lynnerbet

på något djup, men drift på obferyationer
?

(kmt krattens låtta fédtoring genom eld, bryt-

ning, {kott, m. m. orfaker ånnu okunnighet,
huru hårmed råct foreyeter. At jårn i vifs

ftållning, i fynnerhet ricktadt efter nålens de-

dination ochinclination
,

biir magnetiferat, år

siock utrfint. Hårvid får nedre åndan norr-

Se Hr, Cantops férfåk i Fhil, Tr. i-jj#.
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pol på den fida om magnetifka æquatorn,

lom vi bo, hvilken omflåndighet åfven in-

tråfFar på naturlige i bergen fundne magne-
ter x>, och vål palfar med theorien

,
men

hvarfére lika jårn-malm bredvid ofta icke år

magnetifk; hvarfore den magnetifka egenteli-

gen
tråffas i lofnor emot dagen $ och favar-

fore en ringa fvafvellmitta befodrar magnet!-
Teringen, ar ånnu outredt.

177 Hvad jordens yta betråffar få barden

utan tvifvd 1 borian varit fiytande eller åt-

minftone nog mjuk, at kunna under fin da-

geliga ornrullning åtlyda centrifugal-kraftens

fkiljaktiga vårkan vid ohka afftånd från æqua*

tor, emedao jorden medelft måtningar vårke-

ligen befinnes vara plattare kring polerne och

det år ingaiunda troligt, at Skaparen danat o-

medelbarc en fådan figur, Tom af figljeif un-

der omrullningen kunnat upkomma. Formo

deligen voro då forfta grundåmnena af jord-

fkorpans oorganifka delar tilredde, hvilkaen-

ligt belågenhet och fråndfkapslagarne ingingo
mångfaldiga foreningar af flere

men hum alt detta från borjan gådt for fig,
det formåler hvarken fkapelfe-biftorien eller

kan det af kropparnes fammanfåtning utredas,

ty deras enklafte grundåmnen lårer konften al-

drig kunna utfpana.

Betracktas uråldriga bergen befinnas de

alle hopvuxne af åtfkiliiea for blotta ogat fyn-

x) Se Hr. Baron Her-

melins ron i Fet
. Aead,

Handl, i’jd"].

y) §• Hi-
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liga aranen blandade om hvarandra, Deffeår

ro efter all liknelfe icke omedelbart få tilvårkar

de. De fårlkilra materier, (om utgora dem åro

til fin natur falinilke, och ehuru på detaldra-

hogfia (vårlofte»), få år dock helt naturligt,
at de nu i fin borjan varit oåndeligen fine och

fordelte, hvarmedelfl: de i vatten antingen kun-

nat fullt uplolas, eller Stminftone innerligen

formångas och deruti uppehollas a ). Bågr

ge
delarne hafva troligen håndt efter åmnens

och omfiåndigheters (kiljaktighet. Vatnet var

fåledes belaftadt med alt det, (bro (kulle utr

gora jordlkorpan: dels utdunftning åfladkom

ock fnart en mårkelig minfkning, hvariger
noro upléfnings-raedlet blef ocilråckligt, i lyn*
nerhet vid ytan, der då de fvårloflafte ma-

terier forfi: cryftailiférades, men hunno aldrig

hopvåxa til någon hinna får (qualpningens
fkull af ebb och flod, utan of ver(ko!jdes och

borjade firax fjunka. De partiklar, (om endaft

varit upfiammade klimpade fig efter hånd flere

tillaopa, ofvervunno omfider fri&ion, folio

Jikaledes ned och hårunder blandades med

de forrå. Hår upkbmmo (åledes åmnen nog
til de uråldriga hållearter, men fom defle åro

gf åt(killiga olika flag på fårlkilta ftållen få

måde vatnet ej 6fver alt hafva ågt (ammain-

blanning, utan (bmligftådes mer af kifelarta«

de, annorftådes af hornige, o. C, v.

Då flere flag på et ftålle uppehollasi vatr

ten beror forr eller lenare alfondring dels af

») §• *7?. a) §. iy.
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léfligheten, ty de fvårloflare anfkjuta forft,
dels af fkilde partiklars volum eller finhet,hvar-
af motgnidningen utflakas, men fålian' fal-

ler et flag ned utan at flåpa något med fig
af de andre, om de icke i anforde omftåndig-
heter åro defs mer Ikilde från hvarandra. Ge-

nom dylik fuccefliv affåttning kunna fåledes

båddar af fkiljaktiga åmnen upkomma, ochåf-

ven ibland hvad fom Ir (pecifice tyngre blif-

Va långre quarhollif, ån det låttare.

Men genom fådan affåttning, fom nu år

omtalt, tyckes ej annat,ånet jåmntflen(kalom-

kring kårnan kunna upkomma, hogder oen

berg halva dock ifrån borjan varitafycteråaan-
gelågenhet på vår våningsplats. jag vil hår ej

uppebolla mig vid den fågnng odi angena*
ma toråndring, fom flike hårae ojåmnhaer å-

fladkomma, uran fåfla någonupmårkfmhet på
fjeilva nyttan. Qm var jord bibehollit fin

forfta mjukhet hade defs åbyggare varlt oup-

horligen udatte for de olågligafte ytans for-

åndringar, vattens inkråcktnmgar, ofverfvåm-

ningar, m. in. Man becrackce allenafl det pa
los botten liggande Holland och de orter, fora

åga flygfand, få låra vi fnart vårdera en fafl
botten. Bergen gifva fåledes flyrka, fåfom
ben i en kropp Æ), ja utom dem voreklotets

jåmnvickt flora flyttningar underkaflad, alt (om

flérre mallor råkade flyttas från en fida til nå-

b ) Movtes fihi natu-

re fecerat ad quasdam
rnnpages telluris vifce-

ribus denfandas, Plinius,
L. xxxvi. c. /,
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gon annan. Defs centrum gravitatis blefve

Mrigenom utfatt for haftiga rubbningar, famt

defs gang vacklande och ofmdig. De anfor-

de fårdeiar hafva likvål kunnat vinnas medelft

en jåmn ftenfkorpa
,

men vi fkola åfven få

fe, at defs uphåjningar icke åro af mindre be-

tydede uti naturens husholining.

Hogder åro nodvåndige at gifva fkygge,
at fårena ångor til vatten, famt at utdela det

famrna på jordytan gen om kålior, rånnilar

och floder </). De oka tor åfrigt ytan, hvar-

igenom ej aiieoaft flere våxter och djur kun*

na derpå firma utrymme, utan ock af helt o-

lika flag, ty månge trifvas aldeles intet på
jåmna fåltet. I det bergiga Schweitz finnas

for exempel på lika grund-yta omtrent 3 gan-

ger mera folk, ån i det jåmna Upland e), De

lågfta delar af jordlkorpan tjlna fåfom nådi-

ge vattenbchollniogar, och uti torra dålder

lamlas efter hånd iåfa jord-hvarf, fora fjelf-

mant eller genom upbrukande kunna lårana

allehanda vegetabilier til nådigt uppehålie.
Med få ord; jordklotet har icke kunnat be-

bos af fådane djur och våxter, fom der nu

finnas, utan ojåmnheter och berg.
Då vatten, lom omgsfver en rund kår-

na, flapper i&ånfig ofver ak likaåmnen, up-

f) §• §• I -
118 och dS.

d) §. §. och 77.

ej Pd berget Jura [de

gamles Jnraffns) finnes
mm vid pap 1-j fv. qua •

drat mil3flåder ,
/ Bnvrg ,

jjo flora byar och ofver
3009 busboll. Bertrand

,

Recueil de diverfes trat-

tes.
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kommer et ordenteligt fkal af famma djuplek

glleftådes, men f’ådan ej år jord- ytan, det fore

rnåfte antingen bottens ojåmnhecer, vatnets o-

h.ka aflatning, åmnenas fkiljaktighet eller fd -

modeligcn flere af defta omftåndighefer tilii-

ka hafva gityu forfta anledningen til fkorpans
plika måcktighet. Til åfventyrs har ock i

borjanet vackjande centrum gravitatis bid;agit.
Scå lange alla delar af botten gora vatten ii*

ka motftånd år åfven der ingen orfak til rubb-

ningar och olikheter, men om forut finnas

piåmnheter
,

om villa ammen iattare och an-

dra fvårare angripas, lå får vacnet mackc at

fkåra igenom, at uprifva vifta ftållen
,

at

åter flåppa partiklar annorftådes, o, f v. At

Vatten vårkeligen ofvertåckt de hogfta berg
derpå åro mångfaldiga prof anforde f), och

fkali i det foljande ytterligare uplyfis, hår bor

nu egenteligen nåmnas på hvad fått vatnet

kunnat tillkapa de urålddga bergen. Delle

Vila antingen en jåmn fordatniog af famma

å|nne altigenorn; eller fpor af ftupande, ja i-

bland aldeles lodråtte fogningar, men ganlka
fallan af horizontda lager; eller ock mbåd-

dade klimpar af åtfkilliga ftorlekar.

Hvad forfta flaget angår få kunna de va*

ra antingen fåtningar utur vatnet, i hvilken

håndelfe
gry naturligtvis blifvic alt finare up-

fore, om icke de undre delarnes ftorre hop-

tryckning af ofverliggande tyngd ofta utplå-
nat och åfven forvåndt denna fkilnad. De,
(om beftå nåftan helt och holiit af klappur

/) §• J*



eller åro fpåckade dermed, båra tydeliga ve-

dennåien af årn nets losrifning, rullning odi

hopftapling på andra Hallen, ibland innan det

hårdnat, fom vidQuedlieoch Portfjallet,hvar-
åft klimparne blifvit hoptryckte i mon efter

6fverliggande tyngdg), Tilkoraflen af vågråtta
hvarfeller båddar år ej mycket brydfam, men

daningen af dem, fom aga teken til ftupan-
de och på borft ftående år langt Ivårare at

utreda. Nog kan man foreftålla fig, at vat-

ten, fbm kommer ernot en hogd och forer

fegt åmne med fig, kan faflklena flere lager
ab ofver hvarandra, når fluttningen år måt-

telig (fig. 40), men huru et fådant likaledes

håftat, når aflofningarne åro ftående och båd-

darne ungefåriigen lika måcktige, (å långt de

kunna underlokas, fåfom ofta på Granit, giim-
merblandad quarfs, horn-lkifer, m. fl.finnes,
torde lange nog blifva en gåfa. Det vatten,

fora Iqualpar ofver vid b, tyckes ockboraaf-

fkolja det ofverfta for at llåppa det ilugn-vat-
ten utroed bc.

Hvad ytre fkapnaden betråffar lå lynes
den hafva hårrort dels af åmnenas

egen be-

fkaffenhet, dels af omgifvande vattens rqrel-
fer under ohka tilhårdning. Der vatten fku-

rit fig igenom eller lange tramfarit genom nå-

gon trånglel, blifva naturligevis bågge fidor-

ne jåmngående, fåfom bråddar på en flod och

det dels tydeiigare, ju Imalare vågen varit,

men med afltåndets tiitagande har naotgnid-

S) §• fS*
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ningen mer och mer forfvagats, famt omfi-

der aldeles blifvit kraft!6s. PåTådant fåtthafva

dalars motfvarande vinklarochfidor, famtbergs
genomlkårningar, formodeiigen upkomrnic b).

At vatten på fadant djup, fora antages,
kunnat arbeta, fynes ftridaemot det, fora ror-

ut år nåmnt om rorelfernes fortfåcning åc dju-

pet i): det år ock tydeligt, at kvarken flor-

mar eller hafsfkiften då kunnat fatta botten-

Vatnet i mycket haftig rorelfe, men fom åm-

nena voro ånnu nog lofa beholdes mindre

kraft at bryta och féra de famma.

At mjuka åmnen kunna hårdna uti vat-

ten år ogonfkenligt af de klippor, fom finnas
under hafsbrynet och ånnu aldrig varit blot-

tade. Det famma foljer ock af partiklarnas
natur, hvilka varitdels upléfte och genom cry-
flallifation affondrat fig, dels upflammade, ge-
nomblotteoch klibbigeaf half uplcfning, famt

efter fleras hopklimpning nedfallne. Blanning
af två eller flere dylike materier, fom ånte-

ligen hunnit ti! botten och fick der ligga o-

rubbad, utgjorde i borjan en lof famling, fom

hade många millanrum och ringa fammanbang,
men efter hånd famlades flere ofvanpå,hvilka
med fin tyngd tvingade de undr« nårmare tilho-

pa, och de ånnu ofrige båligheterne igengrod-
de fmåningom til (torre delen genora anfkjut-

ning af det, fom omgifvande vatten boil

uploft. Således kunna efter omftåndighetcc
och arternas lynne mjuka åranen forr eller fe-

&) §• §• 3>- 34* i) §•
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nare forftenas. Hvad ren lera vidkomméf j

kan vål ock den genom påliggande tyngd hop-
paqkas, men nåpligen bringas til hårdhet utari

torkning. Prof deraf låmnardenfandften, hvars

partiklar fammanhollas af lera, åfven takfkif«

ver, ty då defie arter brytaspå djup finnas de

nog mjuke, for at lått tilfkaoas i hvad form,,
fom behagas, hvilket når luften fadt tilråck-

ligen fpela på dem, ej utan ftor fvånghet kati

våikftåilas. 1 blanning med kalk eller fåda-

ne åmnen, fom fupa myckert fuckfighet, låtef

dock åfven denna jordart bringa fig (il fafibet.

178. Gångaråro tilforne anledde for igån-
låkte fprickor k), och vi bora nu nårmare un-

derfoka denna mening. At under tdhårdniri-

gen
allehanda råmnor upkommit dertil hafvd

åtfkillige omftåndigheter bidragit. Én ojåmn

vårnets affåtning gjorde vifTa delar af hogdert

ofverlåglna i tyngd* och detta bar på dub-

belt fått kunnat fororfaka, at fammanhangef
brnftit, nemligen ån genom grundens ohka

tryckning, ån genom fjelfva rnaffans flårre

’boppackning. Låt adcb (fig. 41) fåréftållafkår-

ningen af flik hogd, få kan tyngre delen Bd

flcilja fig från ad antingen om éb gifver fig

mer undan, ån Ae, eller om parnklarne påe-
na fidan om de flarkare hoptvingas,- ån på
den andra. Sprickans bråddar kunna hårvid

antingen forblifva parallela, ki!a fig ihop el*

ler från hvarandra errot dagen, efter Omflån-

digheter. Grunden var troligen ånnu ganfkai

åj§. 4S*
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ilos och fåledes helt naturligt, at den måde

undergå flora foråndringar, Det år ock mark-

vårdigt, at mangftådes tråfFas flere gångar, pa-

ralleleflnsimellanochmed fjelfvabergets ftråck-

ifiing. Så år det vid Cornwalllka tenn-gruf-

Vorne och på många andra ftålkn. Nu lopa
.ej lålian floder utmed foten i famma kofa

,

och våg, der fordom, då vatnet flod éfver

hela nejden, varit ftromdrag på botten. Et

fådant framfarande vatten undergråfver fmå-

ningom grunden och voller flere fåttningar ef-

ter hvarandra. Når botten gifver lig olika

lindan, och det på flere fidor, upkomma åt-

fkillige klyfter, fbm korfa hvarandra fil alle-

handa vinklar, rubba, fortryeka och forflyt-
ta. Hafva jordbåfningar denna tid vankats

fkulle jordlkorpan på æångfaldiga fått deraf

brutits, men det tviflas ej utan anledning, om

underjordilk eld kunnat upvåckas utan til-

tråde af fri luft, dock få fnart några delar af

land hunnit ofver vattubryn torde denna orlak

kommit i ftånd at vårka, Gångar åro gemen-

ligen forfødde med druramer på Tiderne, hvil-

ka utgå fålom grenar från en flam, ellerråt-

tare anfalla fåfom rånnilar och båckar til ftor-

re floder: delle Sro i fmått hvad de forrå ut-

gora i flort ochupkomne af lika orlaker. Til

afventyrs har vatnets fvall och drift åfven i-

bland formått krofla klippor.
Således hafva råmnar af mångfaldiga o-

likhetef kunnat upkoroma, men huru hafva

vål de flåde åter blifvit fylde och igenlåkte?
Bergen hafva formodeligen fadt fina måfta



råmnof, innan de hunnit fullkomligen hlrdd

na. Et med fråmmande partiklar ofverlaflat

vatten måde ofortofvat flåppa en ftor myo
kenhet ifrån fig, hvilka fort lagt de fårnetn-

fta uråldripa uphåjningar. Når nu defle efter

hånd fprucko tilrufade firax vatten och fylde
dem. Men dctta hade icke ånnu affondrat all

inblanning, många årnnen uppeholios, i fyn-
nerhetlådane, fom antingen genom uploflighet
eller fin delningdertil vorofram forandre ikicke-

lige. Derfore finnas ockialmanbet gång-åmnen
mer cryfiallinifke, ån f'jelfva hållearterne; der-

fåre finnas ofta flere med råmnornes våggar
parallela hvarf, ty i et fådant raillanrum har

vatnet fadt mera flillhet, ånforut, Tåledes haf*

va på våggarne enligt cryftallifations-lagarne
forfl anlagt fig hvad trogafl kunde qvarhol-*
las, och få i ordning, Når vatnet atbordat

fig något har det i kraft af folutioners art ta-

git til fig utur det fria, fom flod upofver
bråddarne. På dettafått hafva Salband, gång-
fien, gångarter och malmer efter hånd igån-
låkt fprickor ifrån bågge våggarne, men fom

vatnet på olika ftållen herbergerat f’årfkilta åm-

nen, få åro gångarnes hvarf i fina fortfåtnin-

gar ganfka flor fkiljaktighet underkaftade.

Hum allehanda flen-cryflaller hårvid blif-

vit danade år ingen fynnerlig fvårighetat fat*

ta, då hvad fårut om deras natur anfort bhf-

vit ofvervågas, men metallernes tilkomft år

icke få tydelig. Då defle at fina nårmafie grund-
åmnen med kon(l hopiåttas fodras en med phlo-

giflon redan til vifs grad férbunden jord, hvil-

352
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ken måfte inforlifvas med ånnu ftorre mangd
af det brånbara, och det med tilhjelp af eld.

I vatten kan ej Chemien efter behag forråtta

reduåioner
,

hvilken våg dock naturen efter

ail liknelfe brukat. Man har val fpor, at ivaf-

vel-lefver, ja blotta ångan deraf ftarkt attra-

berar uplofta metaller, præcipiterar dem och

ibland på fått, flom liknar redudion/): låkab

lad Mercurius præcipitatus per fe biir ock 16-

pande, qvickfilfver uti laltfyra eller fpiritus fa-

ils aramoniaci m), o. f. v., men defle vårk-

ningar åro dels for få, dels for litet kande til

fin egenteliga befkaffenhet, at deraf draga nå~

gon fåker uutfats. Vore ock det bevifligt*
at metallifke kalker åro egna fyror, forena-

de med mer eller mindre phlogifton, forne}

utan anledning kan giflas n ), biir åndock icke

begripeligare huru fvafvelarter kanna på vå-

ta vågen alflras. Vi raåfte fåledes hår* fom

vid det ofriga bekånna vår okunnighet, och

anfe metaller tillika med fvafvel fåfom full-

bordade, men oåndeligen fint delade, få at

de vift tid kunnat uppehollas, under hvilken

delle fadt fåtta fig i hinnor, taggar eller or-«

dentelige figurer, antingen fårfkik, fom ge-

digne metaller och fvafvel ibland forefallaj
eller blandade, ja ock forenade få eller flere

l) Giete tyckes reduce-

ras i uplhfning af Hepar
fulphuris och bvit arjé-
nik reducer as i term-fo-

lution,gjord medfaltjyra.
77/) Hr

i
Dr. Weigel,

m
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med hvarandra uti kifer, ernedan partildarnes
nu varande ftora yta i mon derefter låmnac

vid fammanftotning rum for anfenlig och tor-

rnodeligen få ftor attra&ion, at røinerabfation

kunnat fke i vatten. Konften kan ju på vå-

ta vågen bereda cinnober och raufcbgelb ?

Hårvid hafva gangarterne utéfvat åfven fin o-

iika benågenhet at heldre biandas med villa

metaller, ån med andra. De metaller, fom

fållan eller aldrig finnas gedigne fiåppa iått en

hop af fict brånbara, eller forenas begåt lige
med mineraliferande åranen, hvadauderas me-

tallifka lynne blifvit fnart foråndrat. Metaller

hafva, ibland fatt ilg uti uråldriga flotfer
,
bvar-

af prof tilfårne åro anforde o); oftare, an

vi i alnsånhet tro finnas deraf infprångde, men

mycket fpridde gnsftor i hållearten, lom un-

derftundom famlat fig til mårkeliga korrlar eller

anfenliga klurapsr; fomlsgftådesårode nedfall-

neji ofante’Siga bogar eller berg, hvilket håndt

med jårn på några ftallen p), och nog tyde-

ligen fynes tala om deras ojårnna inblannmg
uti vatnet. Men gemenligen tråftas de uti

eångar, fom åfven ibland deraf helt och hol-

Kt upfyllas. Orfåken hårtil, om någon fkali

upgifvas, tyckes vant, at metallerne ågt nog

finnet for at langre uppeholias, ån hållearter-

ne, och at dermed belaftat vatten njutit i råm-

nor nådig ftilibet til affåtning, hvadan me-

tall-doften, fom under rorelfe ei val kunnat

fiunka, omfider tilftorre delen blifvitpåfldane
ftallen infkoljde.

0) §. §. fg. J2. P) §> §■ 4*- J2>



Ofta aro gångar berofvade all metal!, ocli

€j fålian fylde med quarts eller ec och fatnma

årane ånda igenom, mångftådes aldeles olika

émoc håliearteoi Hårvid forefaller på fle-

re flåilén den ornflåndighet, at materien fvållt

sfver gångars dagopning (fig. 42) och nu ut«

gor val,kar hogre ån hallen. Detta bevifaryt-
terligaré hvad vi forur antagit, och åfven af

andra fkål beftyrkt q) , nemligen at materien

i gångar varit mjuk: fjelfva valken tyckes af

våggarnes ytterligare hopfalknde, innan alt

gångåmnef tilhårdnat, vara uttryckt. Det kan

ock vå! hånda, at gångfyliningarflerftådes bé*

flå af den raateria, fbm
,

når rårhna fkedt*
utur ånnu något mjuka våggar utklåmts dit*
der mofftåndet varitminfl, dåomflder mer til-

kommic, ån forn varit rum fore r), Detta haf

troiigen håndf fornemligaft der, hvaråfl hållear-

ten hyfer famrna åmnen, forn finnasi gången.
Tamt når gangen åger mindre anfenlig måcktig-
het och ej år hopfatt af flere med bcåddarne

parallela hvarf. Somligflådes fynes gangen haf*

va en fogning mitt uti eller likfbm varaklyfd
langs efter fin flrykning; detta kan vara foljd
af anfåttningfrån bågge fidor och åfven iblancf
af utklåmd fyllning.

q) §. ji.

r) Hr. J. A. Gyllen-
hal, fom med otrottelig

fiit och omtanka hetrnck-

tat bergen i Heftergoth-
landfornemligafliaffeen-
depå derasdaninggrorJig

der fiinnit tydeliga
at gångar ofta blifvit

fylde af åmnen
,

fom ut-

klamts utur hdgge vdg-

game från hergens åti-

nu tnjuka mal]or,'
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Aldeles toma klyfter åro antingen yng-
re )

ån de fylde, och forfl tilkomne ledan vat-

ret flåppt måfta laften ifrån fig, eller ockva-

rit få belågne, at vatten haft fart derigenorø,
då ingen ting fadt fåftafig. Bergen hafva icke

alleftådes hunnit hårdna, innan delle tilkom-

mit, hvilket af få kallade flåpningar kan in*

håmtas.

Hvad drulhål betrafFar hafva de oftaft ftn

nprinnelfe af vatten, fom under åmnenas an-

iåtning hår och dår låtteligen blifvitinneftångt,
famt med tiden trangt fig ut eller in i om*

gifvande våggar.

i?9* I fådan belågenhet tyckes jordklo-

tet varit, då någon dei af land oorjade upftic-
ka ofver vattubrynet, famt blef med våxtec

och djur af Skaparen forfedt. Bergen voro

til ftorre delen hårdnade, åtrainflone hade de

ej mer fin forfba mjukhet \ beholl. Om ak

detta efter nu inråttade naturens iagar bebofc

någon lang tid kan jag icke fåga, men det år

tydeligt, at ju mera vatnet varit med fråm-

mandc partiklar ofverlaftadt, defs forfare har

det måft flåppa dem. De roångfaldiga råm-

nor och rubbningar tala åfven ora en haftig

affåtning, fom foljakteligen fcdermera åtfkilli-

ga gånger måH: ojåmnt fjunka efter åmnenas,

grundens och omftåndigheternes olikhet. Hår-

under danades den uråldrige fafta jordfkårpan

och de hålleberg, fom genora roångfaldiga

grenar och utflxåckningar utgora klotets for-

nånafta llyrka. Arterne ,fom hårtilanvåndes
s

356 Meningar om’



jordens danandef 357

aro merendels fyniigen fammanfatte af flere

fårfkiite åmnen. Glimmer och quarts uti åt-

Ikilliga proportioner blandade, utgora hållear-

ten vid de flefta grufvor, fom jag haft tilfål-

le at befe. Granit år ånnu mer fammanfatt:

den fom utgifves for fnåckiandad s), år ej
annat ån hopgy tring, ty i fand finnes ofta

glimmer, quarts och feltfpatsgryn, hvilka val

kunna med kalk eller annat åmnelofligen bindas

dlfamman, men bhfva dock aldrig någon rick-

tig granit. Af grynig kalk ikola ock lomligftå:
des flora anfenliga ryggar beflå i Ungern,
Sceyermark, Cårnthen, Tyroln och flerftådes t).
Jag råknardefsutom allenafl dem hit, fom al-

drig vifat fpor af inneflutne våxter eller djur
och fåledes åro aldre, ån jordens organifke
kroppar. Det år vål mojiigt, at berg fom af«

ven i fenare tider blifvk lagde, åro ibland frie

från dylike inblanningar, men det år tilfålligt
och famma flag finnas på andra ftållen der-

med fullt fpåckade. Sandften årfomligflådes få-

dan, och utgifves då for uråidrig, men det bor

tillika af tydeliga omflåndigheter på flållet go-
ras o findigt, ty annars mifstånkes den med

florfta fkål, at ej vara aldre, ån mafia delen
af bonom bevifligen år.

Berg af uråldriga flaget danas nu ej mer,

ty vatten kan ej belaftas med fådana åmnen,
fom deruti ingå. Nog kunna quartskorn, felt-

Ipatsgryn, glimraerpartiklar, m. ra. upflam-

s) §. j9.

t) DeliaSyAb/j.von ur-

fpvunge der gehiirge und

erts-årtern
.



mas, men aldrig til den finhet, at de blifVg

klibbiga och til håften upiéde, (om de i botr

jan lynas hafva vant, hvadan de efter badnin-

gen antingen ligga fom los land, eller gytras af

råd, kalk, m. na, dochutan at bljfva råct gråden.
Til denna tid hora ock de fiede gångars fyll-
ning och metallers generation. Vå) kan fjo-

malm våxa igån, lom i det foljande Ikall vi-

fasz1), åfven metallilke partiklar afnotas, flyt-
tas

,
och ånteligen få das tillamman igån. Så-

ledes åro guldkorn fundne på pecrificater u)\
Vuxit filfver på denkol, tråd, Inåckor och

droppden; roed koppar mineraliferat af fvaf-

vel i kornåhren x) \ blyglans på trådy); mus-

fla af cinnoberz); kopparkis i l'nåckor och fi-

lkar, ro. rn. d), Men qetta alt bevifer endad
?

at metallilke partiklar kunna flyttas ifrån et

(falle ni et annat, ja ock vid fordéringar hop-
famla? ibland til arbetsldnande roångd, ty i

almånhet betyder detta ingen ting ernot det

forråd af malmer, lom finnas i gångar. Når

dede blifyit i fordna tider ofvergifne och i

fenare med yinning upragne foljer deraf in-

tet annat, ån at påd, krigsoroligheter, vat-

ten, djup, fattigdom, okunnighet ellerdylikt
i forrå handellen gjordt hallt. En uttomd malm-

gång biir nu mera icke fylld på annat iått af

ipalra, ån at genom vatten kunna från hogre

t) §■ >8 2.

u) Abboten

x ) §. 62.

y) Lehcnann
,

Matr,

tnetall, fi.

a) §. (fø.

a) §. §. 60
.

$2.
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ttållen famlas dit annorftådes afnotte eller vi-

trande partikiar. Det kan vål icke påftås, at

juft alt raetallilkc fallit utur vatnet under den-

na férfta perioden, men quarlefvorne hafva

efter all iikneile vant ringa och fåiedes må-

tte
yngre maim-famlmgar raerendels vara fac-

tigare. Vi få i det foijande anledning at nåm-

na nåsot mera hårora.

Om bergfak horer til uråldriga fkorpan
år ej lå ? t at med låkerhet afgora. Det ligger
vål i fioar, dock få djupt, at man ingcnftå-
des mig vererligen kommit igenorn dem. Om

det på något flåile finnes innefluta hafsfofter

bringas deras alder, åtminftone på det ftålkt,
tydeligen dl foljande tide-hvarf.

180. Sedan det torra blifvit bevuxit och

med djur forfedt borjades et flcifte
,

(om på
visil fått, kan fågas ånnu råcka, under hvil-

ket naturen tyckes vara lyffelfatt at foråndra

den uråldriga jordlkorpan, forftora vifia de-

lar, for at flytta dem anoorftådes och dergo-
ra nya upftapiingar. Vi bora dock fkiija de

hogder, fom hårunder anlåggas b) y
och forft

fkårfkåda flolågrige berg. Delle bellå i al-

månhet af fandflen, tåt kalk, ler-mårgel-och
alun-fkifer, flenkol, trapp, ro. m, c), hvilka

alla endaft varit upflaramade och fåledes fo-

ga vila något teken til cryftalhfation, hvad

hela båddarne angår, ehuru i lofnor och fog-
ningar kunna vila fig anfkjutningar. De o-

råkneliga hafsfofler, foro finnas inbåddade
,

b) §. 16p. c) §. 44.
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vitna ock ogonlkenligen, at åmnena fackta fatt

fig på hafsbotten och efter hånd begrafvitde
djur, fom der lefvat, dock hafver alla floar-

nes materia icke uppeholllts i vatnet på en

gång, ty de borde i fitt då varande lynne
Ijunkit efter egenteliga tyngden, hvilket icke

finnes vara håndt. Skifer finnes ån ofver och

ån under kalk, famt ibland ofverfl en tung
Trappe). Byggningsmaterialierne, fom hår an-

våndes, åro til ftorre delen af uråldriga {kor?

pan losrifne. Når de gamle bergftråckorne
hunnit låggas blef vatnet grundare, famt ge-

nom åtfkilhga hinder fattihåftigafvail, hvirflar

och ibland flridiga rorelfer. Detta uprorda åm-

ne borjade då arbeta på de målt i vågen iiggan-
de motltånden: delle voro i borjanlofare och

låttare brutne, menåfven de hårdare malts
ge-

nom en nåftan ouphorlig åtgård gifva fig. Ståli-

ften, granit, quarts, m. m. brutne och 1rou-

lade låmna omfider allehanda lola korn, fom

vanligen kailas fand: lera torkar icke enfam

under vatten och kunde fåledes, der den blef

blottad, låtteligen uprifvas; kalkpulfverårholls
dels af urfprunglige kalk klippor, delsaffon-

derrnalne mufslor och Inlckor, Trapp år ef-

ter all anledning til ftorre delen en finfådig
fkorl, omtrent af 12 procents jårn hallt; åtminr

ftone fårholla de fig nåftan lika i eld och gif-
va genom Chernilk uplofning famrna åmnen,
churu i ohka proportion. Mon då Trapp år

en under anlkjutningen rubbad Ikorl, eller fora

f) §‘ n,
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genom vattufqvalp blifvit fonderfliten? As

den i borjan ågt någon mjukhet kan fkonjasaf
defs tåthet, fora tiltager med djupet, den har

ock i Veflgothabergcn fomligflådes likfom flu-

tit ned ofver kanterne at en eller flere nåfl un-

derligganne floar d).
Affkilde partikiar hafv

r
a efter hånd fatt fig

antingen ud enftakade hogder, eller utmed ur-

åldriga berg, hviikas fidor de betåcka, ja i-

bland få aldeles ofverholja, at gamla kårnan

blifver ofynlig, och detfa gor ct ofta oéfver-

vinneriigt hinder, då bergftråckorunderfokas.
Låt abc (dg. 43) vara fkårningenaf et uråldtigt

berg, få finnes underftundora ej bart roer årt

toppen b, och åfven den år ej fålian betackc

med et fioiågrigt ofverdrag def. Mittelber-

gen ihg och Forbergen kl åro af dylik be-

fkafFenhet, hyfa dock gemenligen grofvafte
åranena, klappur och grus, i de lågfta, farne

alt finare upfore, forti vitnar om vatnets o*

iika vårkan efter pardkiarnes finhet. Det år

endaft et visd djup, fbm paflat dl fådan da-

ning, ty om botten varit for grund har defs

motftånd få hindrat uprorda ytans fart, at

der fnarare affråtits, ån nedlagts något, och i

denna håndelfe finnas topparne bare famt af-

fkoljde, men lagre ned anlagde fioar. Af båd-

darnes måcktighet och art kan man någorlun-
da foreflålla fig huru det gådt tik Vatten,
fom varit i begrep at fonderdela viflå flållen,

hvilka måft iågo det i vågen, forde med fig

<i) Hr, Gylleahal.
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de afflitna partiklar och deponerade dem e-

rnot forlla lagom djupa hinder, Så lange an-

grjpna fkorpans fallen voro at lika be&aliren-
het bief åfven bådden likartad, och defsmåek-

tigare ju iångre tilgangen varade, men når

denna trutit och annat flag blifvit blottat, har

foljande ftratum deraf apkomrnit, o. Cv. Orn

intet tjaniigt hinder funnits vid fådant afftånd,

at partiklarne kunnat uppehollas tils vatnet

hunnit dit, hafva delle fjunkit forut och an-

lagt enftakade floberg på fjelfva fiStten; men

fadane hinna aldrig til den hdgd, Tom de,
hvilka på hogre botten blifvit lagde och ofta

ofvertråffa de uråldrige, Hit tyckas Kinne-

kulie och Billingen med defs grannar hora.

Man kan nu ej veta hvaråfl åmnen til den-

na flotraft blifvit tagne, fora af underråttel-

fer om Ripheerne och andra i åfter imellan

50 och 60 gr. latitud belågne hogder borup-

lylas, men det fortjånar upmårfamhet, at i-

från Ingerraanland til inemot Venersborg fin-

nas inora 3 til 4 graders latituds fkilnad åt-

fkillige (ådane traner, f’åfom Eftland, Goch-

land, 6land, Omberg, fere i Nerike och Ve-

ffergothland, famt Fogelfång i Skåne, alleun*

gefårligen af famma beikaffenhet och upftap-
iade på uråldriga fkorpan, fbm hår ofta fin-

nes vara granit e). Det fynes fåledes pgon-

e) Hr. Gylienh ii bar

pa min legåran utfor-

fkat denna omftåndighet
ocb åfven låmnnt mig
ftycken aj granit , uppå

hvilket fandfien
,

Jovi ut-

gorVejighthaflo-trnålens

underfta hvarj
,

år fn(i-

vuxen. Idår år jåledes
hotten ofta granit.



fkenligen, at den fsån o til w gående hafs-

floden fårt åmnena med fig det ena efter det

pndra, i den ordning de finnas ligga /),(amt

flåppt de mafia innan Dahlsbergen eller de få

Jtallade Kopmanna fjållen kunnat gora något
tjånligt motflånd. Mårkligt år, at kalken tru-

tit til lådana båddars anlåggande deraf i de

långft åt w belågne Henne ocb Halle, fom

mi de ofriga, Til ytterligare uplylning om de

i Veflergothland belågne ocb hit horande bog«
der bor nåmnas, at fandflens båddarne åro

fyra, en ocb famma térmodebgen for Haile

ocb Hanne, en for Kinnekulle, en for Lagn-
ås ocb den flårfta for Billingen, fortfåttande

under hela Fahlbyggden, ofvcr 4 mil lang om-

trent i n ocb s, lamt hålften få bred 3 o ocb

W. 6fver detta fiftnemda fandflensfalt bgga
Billingen, Borna-och Brunnums-bergen p§ ge-
tnenfam kalk-fkifva, Molle ocb Oile på en

annan, famt ånteligen Gide, Fårdais-och H-

flena-eiler Plante-hergen på fin egen g). Ai-

la defle Veflgotha bergen åro få ofverenskom-

mande til (ina hvarf, at de otvifvelaktigt
blifvit lagde på en gang, ehuru det ej kan

gifvas tilrådelig orfak, hvarfore få flora mil-

lanrymder åro bare. Om Trappen år de-

ponerad, eller då deras hjåflar borjade naikas

vattubrynen, upvråckt, har jag hittiis icke fun-

nit utvåg at ofvertyga mig om.

g) Alt detta hlifver
af de cbartor

,
fom Hr.

Gyiicnhai ofver defja

tra&er har fårdiga, ocb

med forfin årnar utgif-
va

j
tyddigave.
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Der botnen vant horizontel hafva floar-

ne blifvit få med, men annars råttat fig ef-

ter defs fluttning. Ofta hafva åfven jordbåf-

ningar, fjunkningar eller andre tilfålligheter
rubbat forfta låget.

En del fkifer gifver alkali i deflillation,

hvilket kan vara quarlefva efter djur, men

hvadan den vanliga alun-malmen, kolm och

flenkol blifvit af bergoija genoratrångde år ej
få lått afgjordt.

Når floarne hunnit til vifs hogd, och vat-

net tillika fånktfig, kotnrao de omfideri be-

lågenhet at kunna angripas, hvilket åfven flcr-

ftådes håndt, få at ftora trafter af dem bHf-

vit å nyo forftorde.

Åro Stenvandlingar vlrkeligen fundne i

Jafpis ocb Hålleflinta, fom det fércgifves, få

kunna dette arter icke hollas for uråldrige/j),
men ytterligare bekråftelfe fynes vara nådig.

igx. Stenvandlingar i fin alroånnafte be-

mårkelfe ttiedfoija val floberg, och det år til*

forne omtalt både i hvad belågenhet de der

finnas, och huru de nu åro befkafFade *), men

de tråffas ock ofta i lofa jordhvarf, eller hop-
vraktc vid ftrander. Af foglar tråftas nåp-

ligen annat an balkartiga åfverdrag £), men

af fyrfotade djur rangei, ben, tånder och horn,

ja ibland med hud och fenor i beholl, få forø

på de i Siberien fundne Nåshorningar, Huru

djur, fom icke kunnat lefva i det land
,

der

h) Se Hr. Ferbers hef

/id. 2p
ocb

i\C(tpitlet om StenvuudL

fy §• SS-
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de finnas begrafne, kommitdit, åren fvår gå-
ta at uplofa. Om en elefant, hviiken kring-
fores til åfkådande dor fångt ifrån fin fodelfe-

ort, år det aldeles intet fålifamt, men at flere rå-

dane tråffas i jorden och med långtånder,
hvars åmne från åldfla tider hollifs 1 varde

,

tyckas utvifa annan ditkomft, ty det kan i

forrå handelfen icke gårna antagas, at egaren
fdrfummat gora fig til godo hvad fom hålffc

kunnat minlka hans forluft. Man har i vå-

ra dagac trodt figkunna hafva fvårighecen der-

igenom, at polerne flyttas och climater félj«

akteligen åndras: det har fåledes någoa tid

kunnat i Sibcrkn vara Indifk hetta och då

Nashorningars ordentliga fodelfe ort. En flik

forandring tros ock efter band hafva dragic
hafvet ofverolika tracfer, och deraf anfes dø

cråkneliga hafsfofter
,

fom alleftådes fdrefalla,
fåfom vedermålen. Men Aftronomien vid-

kånnes icke denna Syftem och fåledes forfal-

ler hela byggnaden af fig fjelf. Hvad med

någon trolighet nu kan giffas år, at fyndaflo-
dens håftiga vatten fort de fwndna djuren på
få aflågfna orter. De hafva utan tvifvel va-

rit ovige och tunge til fådan fjorefa, men

man vet, at organifke kroppar, fomårofpe-
cifice tyngre, ån vatten, flyca up, få fnart
Invårtes gåfning bérjar hos dem upvåckas. De

flefte hafva undergådt full forgångelfe och en-

dafl: låmnat horn eller rangel efter fig, men

någre få råkat få tått inbåddas, at luften u«

teftångts, och man vet at ej mera behofves
til befrielfe från forfloring, hålfi: for få grof-
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Va och fafta delar, fom Nåshorningars hud
och Tenor åro.

At lols fhåck-ock muffel-fkal, fom antin-

gen ligga i 6pen dager blottftålde for alk luft-

kretlehsomlkiften, ellerocki jord-hvarfbegraf*
ne omfider forlora én del af fin animalifkaiim-

akrighet, Tom holiit partiklerne tiHamroan, år

nog begripeiigt, churu efter deras natur och

omftåndigheter bårtil fodras ohka tid. Men

at utreda de forråtningar, Tom inom flober-

gen Tig tiidragit och egenteligare fortjåna naran

af ftenvandling ,
år mångfaidigt fvårare géro-

måi. Befynnerligheterne, Tom hår forefalla, å-

ro fornemligaft tre, nemligen fkaJens foråndring
tijkalkfpat, kifel eller malm. Åmneti (nåckorår

val afborjan til ftorfta delen kalk, men aldrig
finnes den tårnig af Tig Tjelf. Sådant texturens

ombyte forutfåtter uplofning i lufc-Tyra, hvao-

jgenom partiklerne vinna den til anfkjutning
nodiga frihet. Når nedfallande flam efterhånd

ofverholjt fkal-kråket och fjsifva djuret onafi-

der dodt hafva defs kottaktige deiar fmånin-

gorn undergådt férrutneife. Detta har båndf

innan bådden biet mycket ftark och då ånnu

luften hade någoc tiltråde. Vid denna forfto-

ring biir utom andra åmnen en hop luftfy-
ra los: kalken inneholi deraf fortit och den

nu befriade gor fåiedes et ofverlkott, hvari-

genom den låttare angripes, Tom farut år an-

mårkt k). Sjeifva det djurifka i Ikalet tor-

de undergå forgångelfe, åtminftone til nå-

k) §. i«]i.
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gon del, ehuru omgifvit med ftenåmnef man

vet at forrutnelfe likfbm de forfta gasnings-
graderne kan genom tjånligt ferment åfven

bringas i gång, och det hånder hår medelffc

djurets undergang. Om fkalet aldeles, fodtd-

res kan ock rummet efter hånd fyllas med

kalkfpat. Entomolither åro fållan af fpatig tarn-

manfåttning.
Når ftenvandlingar beflå af flinta betyder

det efter all anledning ingalunda kalkens for-

vandling til kile!, hvilket ftrider få val med

bittiis bekante analytilke, fom fynthetilke for-

lok /)» Gemenligen finnas kårnar eller fyil-
ningar deraf, men få tråffas åfven flintflyc-
ken af; aldeles famma fkapnad, fom ani-

roalifke eller vegetabilifke kroppar åga. Fle-

re omftåndigheter finnas vid betracktande af

petrificater taia om et mjukt fiintåmne, lom

upfyllt det rum, hvilket biifvit ledigt genom

djurets eller ock ibland fjelfva fkaiets deflru-

ftion. Fchinitcr, forefalla ej fållan både fyl-
de och omgifne med flinta, hvilkaslkal icke

dels mindre år derimellan quarftttande uti fpa*
tigt lynne. Når flinta på alla fidor omgifver
kalk, utan at hafva féråndrat det minftader-

if til fin natur, få måffe jag bekånna at moj*

ligheten blef ve mig hogfl: tnifstånkc, om ock

inga andra bekanta fkål ftridde hSremot, Efter

hittis anflåke forfok år flinta ej annat, åa en

med lera innerligen forena’d
quarts, hvilken

fcnare åfven finnes afikild, få fnart rura varit

/) $. ni.



til anlkjutniog. Som nu kifel vårkeligen va*

rit mjuk, hvaromalla mofl-agater, bergcryftal-
ler, m. m. vitna, få fynes troligt, at flik«

petrefadla forlkrifva fig från den tid, då vat-

net icke ånnu flåppt ail denna materien ifrån

fig, utan kunnat deraf bibringa, få fort det

organilkas forftoring låmnat rum, hvadan

ock de kifeiartade, lå vål lom Ipatige ej rål-

ian gifva fpor i cld, dels af alkali volatile,
dels af något vegetabililkt.

På lika lått hafva metallilke partiklar kun-

nat upfylla porer och håligheter, Koppar och

jårn åro de, fora vanligaftråkas vid ftenvand-

ling, oftaft forbundne medfvafvel, i fynner-
het den forrå; blende har jag val ej hittiis fun-

nit i djurs eller våxters hamn, men under-

ftundom fitter det vid petrificater faftvuxit:

cinnober, guld och filfver åro åfven ibland

med. Det, fom ftrax fkali anforas om me-

taller fa), uplyfer vidare denna pun,ft.
/ I I J l

Til egentelig ftenvandling tyckas meren*

dels foljande omftåndigheter vara nådige ,

nemligen 1:0 hårda djur eller våxter, fåfom fi-

fkar, Inåckor, mufslor, kråftor, Echini, med

flere, och af dem i fynnerhet deras faftafte de-

lar, fålom rangel, ben, horn, tånder, fkal,

agg, tråd, torra fruckter och fron, En tid

troddes Oolither ymnigt forefalla ibland mi-

neralier, men fedan man funnit en del ej an-

nat vara ån Ikorpftenar, och andra fonder-

fmulade kaikgryn, har tvifvelsmål upkommit.

m) §, IS2.
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om ågg vårkeligen kunnat forfienas, mendet

år for Jångt gångk, ty flere flag fifk-och fnåck-

agg åga fkal af nodig fafthet. Således råkas

årven fifkar med forftenad ram, krabber med

ågg, faftfktande der defle djur vTanligen båra

dem 72), farnt raufslor, både med ungar och

ågg o), om hvilka fåledes ingen tvifvel kan vara.

Många andra grynlika forfieningar torde ock

hora bit, ehuru de ej hafva bevis med fig
om fin ricktighet, men hela bankar och klip-

por, utan inblanning af något ågg-låggande
djur, mifstånkas med fulk fkål.

2:0 måfte det, fom hoplimmar de fafta-

re delar ganlka Jångfamt och raakeligen for-

ftoras. Kott och lofare åmnen undergå vål fort

forrutnelfe, imedlertid finnas, dock ganlkafål-
lan, prof at fådane ej §ro aldeles ofkickelige
til denna forråtning. Man tråffar larver, He-

merobier, med flere dylike, ej allenaft iaftryck,
utan vårkeligen forftenade p ), men det år al-,

tid i fkifer, hvaråft kråken mer befinnas hop-
tryckte, ån i flokalk, och detta delarnes hop-
tvingande tyckes hafva gifvit dels nodig ftad-

ga, dels utdragit delle djurens forftdring.
c? / c? i

~

3;o Fucktig, men tilpackad grund om-

kring kroppen, fom fkali fårflenas, Ir angelå-
gen. Utom ak vatten fortorkas åmnet och

n) Pir
.

Schmidt, ASI.
Helv. tom. V.

o ) Prof. Sporing,
V. Ac, H.

i-jpj.

p) Bayer, Momm. re-

rumpetrific. t. 6 ; Knorr,

Lapides diluvii teftes
,

tab. 12, 33.



krymper ofta oordentligt ihop, for royeket
åter bortnéter partiklarna: kommer lurt for

ymnigt til, fafl: ån ock fucktighet år nårva-

rande, få fker antingen haflig forrutnelfe eller

uttorkning. At forftening i vatten går gan-
Ika fent kan finnas af Trajani bryggauti Do-

nau i Servien, ty af en updragen påle, (om

alt fedan forfta anlåggningen ftådt i vatnet
,

finnes nu efter inemot 1700 år knapt en fin-

gers bredd i omkretfen tilhårdnad q).

4toj Nårvarelfe af uplofie dier i tjånligt
vehiculum på det finalle fordelte partiklar,
lom framtrånga och intaga de finalle opnin-

gar, lom efter forgångna delar låmnas ledige.
På detta lått upkommer omfider en kropp af

organifkt utfeende, ej allenaft påytan, utanof-

ta ånda igenom, ty fibrer, års-ringar, m. m.

Ikonjas ej fållan helttydeligen på forftenadt tråd.

Fyllningar eller kårnar, famt ahryck åro

ej fvåre at torklara, och uplyfes derastilkomfl

få af det nåft foregående, fom hvad forut

redan anfort blifvit r).

IØ2. Vi hafve tilforne talt omgångar, få-

fom mulmers egentdiga rum, men ehuru myc-

ket fparfammare få finnas de 1 kval amorftd-
des. I floar rakas férnemligafl fahlerts, bly-

glans, kopparkis, gallmei, quickfsifver-jårn-
ten-nickel-och cobolt- malmer, 1 fognmgen
iroellan uråldriga och floberg finnas ock of-

ta vackra malmfamlingar s). Det år en ve-

q) vonjufti, Mimral.

r) §• §• 6o-

s) Hr. Delius, Urpf,

dergeHrge.
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dertagcn regel, at finnas i medelberg
och ej i de hoga, mdn at detta tål undantag
finnes vid Schreiberau i Slefien, der blyglans
brytes i quartsgång, och Crumhubels filFver-

frufva ligger ånhogrefamt vid toppen Schnee-

opfe, det år, går intilflåndiga fnégrånfen t)y

at fortiga andra exempel. Anteligenråkas guld
i lofa jordhvarf och floder, famt ofta jårn-

malm i fjoar, tråfk och myror.

Huru defle kommit på omnemde ftållen

foljer af det foregående, de hafva neroligen
biifvit losrifne, af vatten forde och nedlagde.
Det torde ock hånda, at de ålffa floberg fadt

något af hafvets forfta metallifka hallt, fora

då ej hunnit fullt fåtta fig. Atjårnfand, fora

upkaftss på hafsflrander i alla verldenes delar,
biifvit fkild från fin fodelfe-ort och med ftrom-

rnar ford i Ocean lårer ingen tvifia. Sam-

ma fak år med guldforande floder ocb al-

lehanda genom vatten hopfamlademalm-fmu-
Jor, fom plåga få namn af vafkvårk. Ofta

fkiljes dock metallen ifrån fitt rum under an-

nat lynne, ån han der ågde. Svafvelkis fin-

nes i gniftror ocb fmå omårkeliga grynfpridd
uti rcångfaldiga arter; de fbm ntta i ytan, ut-

fatte for aJla luftkretlens fåråndringar, under-

gå efter hånd forfloring, pblogifion forfly-
ger, fyran utfpådes genom attrsherad fucktighet
ur luften, famt blifver fnart i ftånd at angri-
pa jårnet och dermed utgora vitriol. Det up-
lofta jårnet forlorar dock i opnå luften haftigt

t) Hr. Gerhard, Mem, de /’ Ac.de Berlin 777/.
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fut hrånbara, och kan fedan ej quarhollesafup-
lofningensmedlet, utan faller ned i kalkform„
flåpas af dagvatten från hogderne, fåmlas ån-

teligen på botten i fjoar eller kårr, och der

kopvåxer i ftorre eller mindre ftycken efter

bottens art och andra omftåndigheter. Om

kis få håftigt decomponeras, at ftark hetta el-

ler eld upvåckes, kan både phlogiflon och

fyra affkiljas, utan at altid forrå formen åndras,
och då tyckes upkomma få kallad Glaskopf el-

ler blodften: kifer,fom til någondel undergådt
denna forandring, men for reden åro frifke,
gifva anledning at tro det, lå mycket mer, fbrn

både ytre fkapnaden och inre fammanfltningen
hårmed[aldeles6fverensftåraraa. Om en jårnjord

på våta vågen kan återtaga få mycket phlogi-
fton, at den blifver dragelig af magneten år oaf-

gjordt: åtfkillige omftåndigheter fyrtas likvål

gifva vid hånden, at den underftundomånyo
forbytes til kis, ehuru fattet ånnu år obekant.

Umbra, fom ftundom finnes i granit-fpric-
kor, forholler fig aldeles fom jårn-kalk. Om

den altid hårftamraar från vitrad Jaspis vet

jag ej, men det år fåkert, at den brungula
art, fom rodbruna Jafpis från Skidberget i Le-

xand med tiden går til, genom upgloggning
fvartnar och fedan ftarkt drages af magneten,

juft fom vanlig Umbra.

At fvafvei cch arfenik fjelfmant kunna

fårflyga från mineralifationer år af flere (om-

ftåndigheter bevifligt, och fynas på detta fått

Stfkilhge gedigne metaller framkorana. Roth-

giilden foryitrar ibland til få kallad Svartgiil-
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den, och igånkånncs ofta ånnu Ikapnaden, i

fynnerhet de trubbiga Ipitfarne; ibland går
den til glaserts; ibland åter fortfarer forflorm-

gen ånda til filfver tråar vifa lig. Gediget filf-

ver hyfer ej fållan litet arfenik. Weisguldens
figur fkonjes underflundora åfven i fvart vi-

tring. Skiftande fårgor på kifer, blyglans, m.

rru åro gemenligen forfta mårket af flik decom-

poficion. Bly forlorar tillika lått fitt brånba-

ra och fåledes biir, då (vaflet år borta, endafl

defs metallifka jord quar, men gedigen kop-
par tyckes ofta fåledes tilfkapas, ty den år ge-

menligen med något fvafvel ånnu "fmittad, til

teken af fin hårkomft, Kunde retra&oriflie jårn-
maimer fålia blå vitriol Ikulie ock hårigenoin

gedigen koppar århollas, men nu fynes den*

na våg nog tvifvelaktig. At gyldifka kifen

vid Ådelfors likaledes i fria luften forflores år

få mycket vlflare, fom aftern efter några år

vårkeligen gifver fynligt guld.
Koppar-vitriol, lom råkar kalk, præcipi-

teras blå. År (amma metall uplofi: i flycktigt
alkali anfkjuter den i hogblå cryflaller, hvii-

ka, då alkali efter band forflugic, blifva lofe

och grone, forfalla ledan til berggront eller

hopvåxa til Malachit, ja ibland anlkjuta til at-

las-erts. Detta alkali torde efter forrutnelfe kom-

mit bland mmeralierne från något af de andre

naturens riken.

At kokfalts-(yra finnes i hornerts år otvif-

velaktigt: detår ock troligt, at fiere metaller nå-

gon gång dermed finnas mineraiiferaJe «), men

u) Hr, Sage piftår tenJily ,
in. fl, vara aj



hårvid år en granlaga urfkilning n6dig, at ic-

ke det, Tom tilfålligt år någon gång tiiflådes,
anfes for våfenteligt. Det ar åtminftone visit,

at de forfåk, fom åberopas til bevis af denna

fyrans nårvareife, ej lyckats for alla, ehuru

de med noggranhet blif vit forråttade, En del

gron och hvit blymalm har ej gifvit ringafle

fpor på faltfyra x), ej eller brunflenj). Hvit

jårnmaim, lom påflås vara bara jårn, forent

med famma fyra, har jag vid anflåka prof fun-

nit ej allenafl åga nemda metall, utan ock al-

tid kalk, brunflen och mer eller mindre luft-

fyra, men aldrig det ringafle af kokfaltsfyra.
Och huru ikulle denna, fom med jårn och

kalk gor deliquifcenta foreningar, kunnaåftad-

komma hvit jårnmaim, hvilken fatefcerar, i

flållet for at våtfkas i luften.

Blende tyckes vara i kalklefver oploft zink

och jårn, åtminftone utvickla fyror hepatifk
luckt. Detta decomponcras med tiden til gall-
mej. Man finner ej fållan anfkutit blende på

petdficater, och kalk-cryftalle'r omgifne med

gallmej. Om kalken naft under ofvcrdraget
ar forbytt til gips, kan zink-jorden anfesfåfoni

præcipiterad utur hvit vitriol, annars intet.

Vid anmårkningar af dylika foråndringar fo-

dras i almånhet en noga kannedom af arter,

deras befkaffenhet och fammanfåtning, ty i

annan håndeile år man lått bedragen af olikaåm-

nens blotta belågenhet intil hvarandra.

(altlyra niineraliferade.
Se §. 17300bnoten x.

se) Hr
, Laborie. Se

§. 48, noten l.

y) Hr. Scheeles afb,
om brunpen.
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Således foråndra malmer på flere fått fin

belkaffenhet och flyttas ifrån et ffcålle til et an*

nat, men om ånnu i dag åmnen, fom icke

åro metallifke, dertil vårkeligen bringas uti

naturens vårkflad, årganlka tvetydigt, ja flor-

re anledning tyckes vara, at tro denna alftring
icke vidare Ike, åcrainftone icke i mångd och

med alla flag. Alchemilka fpeculationer for-

fvinna i mon, lom en fund NaturkunnigheC
updagas. I den tid, då metallilke hailter ej
få noga, lom nu, kunde utletas, bånde ofta,
at materialier, fom icke milstånktes fér gyl-
dilke, efter mångfaldige férråtningar omfider

flåppte, hvad lom kunde forfloras, och låmna*

deden Imula guld, fomderuti férut varinvick*

lad, men likvål då blef anfedd låfom af fina

åmnen beredd. Denna metall tyckes nåfljårn
vara den almånnafte, och har derigenom of-

vertygelfen om dels dageliga tilvåxt fornem*

ligaft blifvit underftodd. Frågan år ej om

mojlighet, ty hvad naturenkan och intet kan,
det vore dåraktigt at i detta mål utflaka rå-

mårken fore; bar talas om vårkligheten och
den bor icke antagas, mindre hollas for bevi-

lad, ionan giitiga Ikål upgifvas. Sjelfva berg-
fchwaden och de kraftiga underjordilka ån-

gor, lom vant en lå låmpelig materiaat får*

tårdiga metaller af, forlora flundeligen af fin

formogenher, åtminflone vilja icke de nyare

Metallurger vidare årkånna dem, for det de

fordom utgifvits zj.

a) Se Hr. Monnets Ep/, des mines.
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183. Ud det foregående Sro åfven hop*
vraJde berg och hogder nemde. Defie åro i

almånhet at tveggehanda lynne efter fitt ur-

fprung, (om varit andngen vatten, eller eld.

Vi Ikola for ft betra. kta dem, fom på våta vå-

gen cilkommit. Et vatten, fom forer fråm-

mande partikiar, lågger dem helt olika ifrån

fig, der botten år djup, och der den år grund.
I férra handellen (junka åmnena makeligen
och utgora efter hånd ordenteliga fioar, men

i den lenare uphåfvas de, mer eller mindre

oredige, efter omftåndigheter. Af dem, fom

hora til hopvråkningar, tyckas kritberg vara

de regelbundnafte. Delle åro gemenligen af

finare gry underft, och hogre up nog grof-

vare, famt ofta éfverft betåekte med lera,

fand och grus. Sammanhångande flinthvarf

fynas ån horizontelt genomfåtta dem, ån

våglikt och på åtlkiliiga fått bncktade, hvar*

forutan ftorre eller mindre kortlar af kis och

flinta finnas inbåddade. Mångfaidige Ikal-

kråk, i (ynnerhet Echini, åro hår begrafne, an-

cingen oforåndrade, eller fpatige eller ibland,

men fålian, flintartade a). De underifa och

tåtare båddar, fom på ftorre djup blifvit lag-
de

,
iikna ialedes floberg både til belkaffen-

het och daning; men ak fom botten hojt fig
och fjunkit hafva foråndrade

omftåndigheter ånteligen forvandlat den for-

rå jåmna aflåttningen i updrifning, vid hvil-

ken håftigare rorelle fkoljt med fig finalle;par-

a) Se S. Abildgaard
hjkrivelje over i

Stivens

klint
,

Kåpenhqjy.
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tiklarne och låmnat de grofva quar, då ban-

ken nalkades ytan, hvilket åfven fortfarit nå-

gon tid, fedan den komrnit ofver. At flint-

åmnet nu varit mjukt derom vitna de fam-

manhångande hvarfven, echinit-fyllningar, in.

ra. Denna ftenart beftår af quarts med lera in-

nerligen forbunden, åtminftone kunna defla

åmnen geoom analyfis fkiljas derifrån. Den-

na Materien har då fkoftals varit til hånds och

i borjan blifvit deponerad, men fedan med

voldfarahet upkaftad, och fora det fkedt lange
osh flere ganger

hafva krita och flinta kom-

mit at våxia om med hvarandra. Mig veter-

Jigen kan icke bevifas, at kifel i våra dagar
alftras til någon betydelig mangel, ftora hvarf

håraf låra fåiedes forfkrifva fig från den tid,
då vatnet ånnu icke affkilt ftorfta delen af

fin belaftning. At lera varit med forr, ån på
llutet, ehuru oftaft i foga mårkelig quantitec,
vifar ibland forefaliande krita, lom hårdnar i

eld och ej fulit i fyror uplofes. Når man med

ringa moda vårkeligen år i ftånd at tilreda

quarts af renafte vatten och fiufsfpats-fyra, brin-

gade i ångor, få kan den tankan icke vinna

framgång, at flinta alftras af krita och tvårtom h).
cv CD ' /

Upvråkningar på ftrander rnedfora ge-

rnenligen (ådana hafsfofter, fom lefvat ej långt
derifrån och i grundt vatten, famt kallas lit-

toralia, floberg, fbm blifvit lagde
på djup, vifade lållfaromafte afgrundens djur
eller pelagica. Denna lldlnad torde dock ej

ty §• nl'



altid holla flånd, ty Balsberget i Skåne år få-

kerten hopfkoljning, roen hyfer ickedefs min-

dre uti fkolpgrus djur, fbm lefva på flort djup.
Det år derfore ej olikt, at åfven hafsflrom-

mar kunna ibland hopfopa dyhke hogar, då

de taga fin våg geno.ro någon trångfei.

Kifel-och kalk-artige Breccier vitna tyde-
ligen om forfloring, hopvrakning och et fi-

nere mjukt årnnes infkoljning imeihn ftycke-
ns, hvarmedelfl de fammanvuxic.

Långa och faramanhångande å(ar tyckas
åfven vara danade i vatten. De flefle, fom

jag fedt, hafva fin långfta flråckning i n och

s, hvilket gifver någon anledning, at mifs-

tanka hafslkiftena for deffas dlkomfl. Då en

från o til w antågande vatten-råge på lagom

djup råkar en hop grus, (and och klappur, drif-

ver han dem naturligtvis med fig et llycke, och

upforer deraf efter hånd en val!, fom omfidec

nodgar vatnetat bryta fig igenom, hvilket tillika

med åmnenas låge, florlek och tyngd kan haf-

va varit orfak til hogdens olika krokmngar.
Defia åro nodvåndigt lagde fedan kifeln mi-

Aat all klibbighet och lammanhang, ty
fand-

kornen finnas ingenflådes bopvuxne. På lan-

det kan flygland med tilhjdp af vindar fiyt-

tas och drifvas filhopa i hogar och ryggar c).

Der ftrorornar fa'la i hafvet flåpa de akid

med Hg en myckenhet jord och lofa åmnen,

hvilka få Inart vatnet hunnit (ackta fin fart,

låtta fig til borten
,

orfaka upgrundningar,
holmar utanfor floders mynningar, jaoftatvin-

ga vatnet, at trånga fig nya utlopp.

O §. ifg.
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På fådant fått har hafvets bolten for mång-

faldiga åndringar varit utfatt, i fynnerhet i

borjan, innan vatnet hunnit afborda ftorre de-

len af fin laft, och då de nedfallne åm-

nen ånnu vore fvampige, lått brutneochka-

ftade. Men, utom alla defta af hafvets rorel-

fer upkomna ojåmnheter, åro uti det foregå-
ende underjordifk elds vårkningar befkrifne,

hvilka i nårvarande affeende beftå dels uti

grundens uplyftande ,
dels uti upkaftande af a-

ifka, ften, lava, m. m. d). Hårigenom up-

korama nya klippor och oar i hafvet, famt

på det torra Piker och afkbackar. Denna or-

fak har på ådkilligt fått foråndrat jordfkorpan

från urminnes tider e) och arbetar ånnu da-

igeligen derpå, men ehuru anfenlig åtgården
kan vara, fkonjes nog tydeligt, at urgamla ber-

gen hafva helt aonat urlprång. Otn Porphyr

år Vulcan-fofter kan ånnu med fkål fåttas i

tvifvelsmål, til dels omftåndigheter och bela-

genhet gåra det oftridigt, men hvad granit,

iftållften, hornlkifer, m. fl. angår, få forbju-

der både inre lynne och ytre fochollande at

råkna deras hårkomft från eld eller fmeltning.

i g 4.
Hvarifrån lås jord och låfa ftenar

kommit foljer nog tydeligt af det foregående.
Vatnen åro uti ftåndig rorelfe på
Hafvets vågor och rorelfer bryta de lolare

hinder fnart fonder, hvilkas ftycken gcå til

klappur, grus, fand, ja fint mjol genom kafl>

nino- och fqvalpning emot hvarandra, Såle-

d) §. 149. e) §. 14?.
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des har oraflder finafte flygfand upkommit af

quarts, grofvare fand af granit, (aodften, m,

ro., margel af fand, lera och kalk, o. f v.

Ofca flå våi åmnenaemotfordelnmgarne ,
roen

ytan notes likvål af ouphorliga påftotningar,
eiiuru litet hvardera for fig aliena fynes utråt*

ta. Hvad de berg lida, lom på det torra åro

blottftåite for luftkretlens fkiften, år forut

befkrifvit g). Alla multnade och losrifne

partiklar ftråfva medelff lin tyngd, at kom-

ma utfore, hvartil vatten åfven ganfka royc-
ket bidrager, hvadan omflder dålder och

lagre ftållcn ofvertåckas af lofa jordhvarf,
fom enligt belkaffenhet och omftåndigheter
olika nedbåddas. Detta går efter Skaparens
vifa inråtning, famt tjånar forfl til Våxtrikets,
lamt redan tilcijurens underhollande. At ber-

gen kunnat brytas i ftycken, ja genombåras
h), hoppas jag af hvad anfort blifvic någor-
lunda vara begripeligt, men hvarifrån hafva

de ofantelige berglkutor och lofa hål!ar,fom

ibland finnas ofverft på berg, koramit? Når

åmnena åro famteiige uråldrige har låtteligen
en miilanbådd af fvagare famraanlåtning kun-

nat med tiden forvitra och låmna den ofver-

fta aldeles affkild, Detta år helt naturligt och

har troligen mångftådes håndt, men ac flo-

lågrige hogder ofverft åga lofa granit-klurø*

par af flere famnars dimenfioner i), årenfvå-

rare knut, forn dock torde på foljande fått

iåta lofa lig. Om granitens fpecifica tyngd

g) §• i) $.

h) §. 64.
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antages omtrent dubbel emot hafsvatten, få

i har til dels håfvande uti detta fly tande åmne

i fodrats en kraft, fom varit något ftorre ån

falta vatnets egen tyngd, men på (tort djup
har den kunnat vara nog mindre. Voldfamma

hafvets rorelfer hafva fåledes ågt ftyrka nog til dy-
lika flyttningar. Forofrigt år is di £ låttare, ån

frifkt vatten, om derfore isberg faftvuxit vid i

hafsytan ftåsnde lofe ftenar, hafva delle feclan

kunnat foras långt ifrån fin fodelfe ort.

Når det torra betracktas finnas (orsiligflå-
des kullerftenar och rofor, det ena bredvid

det andra, hårcmot åro en dei ftållen få fat-

tige på dylike materier, at man ingen enda

blifver vade på flera mil. Detta åger fin or-

Tak dels i de rorelfér och vattudrag, lom for-

dom hår varit, då haf betåckte alt, dels i

fjelfva grundens egen befkaftenhet, ty der

den år mjuk, fåfom lera, fjunka ftenar årlige«
och biifva omfider aldeles ofynlige.

De (lenar, (om innan åranet ånnu hun-

nit hårdna losrifvits, hafva ej fållan i kraft af
fin mjukhst emottagit intryck, eller ock om«

gifvit fråmmande faker. Ifrån denna tid for-
(krifva Hg troligen alla de kiflar, hvars he-

la och (lundom oformliga yta befinnes inuti

hafva raed (ig likfom parallela lager, hvilka

af fammandragningen under hårdnandet up*
koramit, ja ibland (itter utanpå en grån jårn-
lera, (om fynes hårvid hafva olifvitafifondrad

och utklårad. Hit hora åfven de, (om i be-

la ytan vifa intryck efter (andkorn ; de fora
hafva cryftaller inuti, och de fora innefluta
rnoda eller annat fråmmande åmne.



Utom forut nemda utvagar, hvarigenorfl
Bergen blifvit brutne och kroflade, bor nu en

tillåggas, fom i fynnerhet vårkat fedan åmne-

na århollit fin råtta hårdhet. Når vatnet ef-

ter hånd utfoll blef det mångflådes quarftå-
ende och inneftångt imellan hoga toppar b

och m (fig. 43;, fåfbm utidammar. Ak fom

hafvet utanfore fånkte fig borjade defle dju-

pe fjoar, at på botten utofva en meroch mer

(trang tryckning. Bergen voro tilforne genom

mångfaldiga råmnor bråckte: der fådana fun-*

nos i våggarne opne aftappades fnart vatnet

utan voldfamhet, men hvaråft fprickorne vo-

ro dålde blef det quar til defs tryckningen
formådde trånga fram, forfl genom en ringa
utgång, hvilken dock inom kort med lådan

haftighet utvidgades, at ofta hela fidorne af

Bergen ramlade. Som flere fådane fjoar mång-
flådes legat til olika hogd bredvid hvarandra,
hafva åtfkillige cfverfvamningar och forodel-

fer kunnat efter hånd ofvergå de nedanfore

belågne trafter, betåcka dem med fårfkilte

jordhvarf, påallehanda fått rubba de famma,
famt utfprida en forfårlig mångd af ras, fte-

nar och ofantliga hållar. De inftångde vat-

nen fingo genom moln ochångor, fom emot

de hoga topparne fammanfollo, beftåndigt til-

lopp, få at de icke tillika med hafvet fånkte

fig, innan någon utgång brots.

18 5* Hålor och utgråpningar inuti fa-

ftare jordkorpan hafva af flere orfaker blifvit

danade. De, fom finnas i uråldriga berg,åro

formodeligen ofta tilkomne genom inne-
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ftångt vatten. Når et åmne nedfaller utur et

uprort liquidum fåtter det fig icke jåmnt, i

fynnerhet nar det genom cryftaliilåtion forut

bundit fig i ftycken, eller flager, hvilka o-

redigt ftållas emot hvarandra. Man vet flere

prof af inneflutit vatten uti cryftaller och fmå

drufhål, det lamma har utan tvifvel håndt i

ftort och utgjordt behollningar, fom feder-

mera, då rubbningar opnat utgångar, afrun-

nit, Defle åro inuti gemenligen ofverklådde

medåmnen, fom anlagt fig utur den inneftång-
da folution: hår finnas ofta pråcktiga berg-
cryftaller och dylika anlkjutningar, hvilkas up-

lofning til ftor del fmåningom famlat fig hit

från de ej ånnu fullhårdnade våggarne.

Åtlkillige underjordifke hådgheter båra

marken af rnultnade kortlar eller lager: kis

och Rapakivi åro hårvid offa i fpelet 6). An-

dre åro millanruro, fom upkommit, då ber-

;gens delar ojåmnt fjunkit, fkridit eller halkat

på hvarandra. Når hållearten år til lamman-

fåtningen los, i fynnerhet kalk, kan dagvat-
ten, fom hår tager fin våg, med tiden anlåg-

!ga pelare, golf, ofverdrag och oandeliga be-

fynnerliga Ikapnader af partiklar, fom afno-

tas eller uplolas, medflåpas och omfider åter

;affondras. 6fverfvåmningar kunna ock in-

llkoljamylla, famt andrafråmmande laker. Har

vatnet något anfenligare fail i fina gångar,utvid-
igas håligheterne och ibland undergråfves någon
Idel af ofverhångande klippor.

k) Se Capitlet m Lnderjordijka belor.
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Våder, fora utur vifla bergs råmnor ut«

bryta, vitna dels om vidlyftigare underjordi-
fke canaler, fom arven annorftådes hafva ge-

menflop med fria luften, och hvarmedelrt

drag upkomma /), dels om faliande vatten,
fom man vet af kånften fomligrtådes anvån-

das i ftål let for vanliga blåsbåljor tn), dels om

underjordifk vårma, o. i. v.

Vidjordbåfningar och eldfprutnlngar danas

likaledes betackta rum och gångar, både i gam-
la berg och egna forter, genom ojåmn uplyft-
ning eller brytning; genom lavans ftelning u-

tanpå, hvarefter det inre ibland afrinner; ge-

nom de undre båddars fåttning, o:h flere dy-
like bånde]fer.

Vi hafva i det foregående fan nit flere or«

faker, fom volt flora klyfter, fprickor och 6p-
ningar uti den faftare delen af jordfkorpan,
men dcsutom år hela maflan af oåndeliga fi-

mre och of ta ofynliga råmnorgenomfatt. Hvar

en, fom med upraårkfamhet betracktar berg
fkall fnart finna, at de ingalunda beftå af full-

komligen tått och ofver alt forenat årane, man

Eå fått, fom fagt år, i mångfaldiga kofor

råckt, ehuru hvar fprynga icke hafv'er nå-

gon vidiyftig fortfåtning. Uti dylika trånger
dagvaften enligt tyngd och flytakcighet genona
oråkneliga krokar och oravågar. Tamt omfi-

der ancingen hinner djupt ned och utgér
hvad fom egenteligen kalias grund-vatten ,

1) §. 133.

**) Se Hr. Lewis afh.

hårom; afven Berichk

von Bergiau.
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eller defsfårinnan i dagen frambryter fåfoni

kållådror, då tåt botten leder det.

186. Vatten bar fåiedes varit fornåmfta

vårkande odaken til det fkick, fom jordytan
efter band antagit. Detta åmne år i fig fjelf

et af de enklafte, fom vi kanne. Med den

vårma, fom fvarar emoc 72 gr. på vår Ther-

momefer år det et liquidum, men med min-

dre forbytes det til faft kronp eller is, med

mera åter går det til fpåndig rok, fom vid

kokhetta intager 14000 ganger ftorre rymd,
ån vatnet forut ågde n\ Så ftora foråndrin*

gar hero af oiika måned e'ds-nnateria. Det

går delsutom in i de fiefte kroppars famman-

fåtning och år et få tjånligt vehiculum for

fråmmande partiklar, at det aldrig finnes al-

deles fiirt, icke en gang det fom af naturen

blilvit deftilleradt och iedan i fn<s eller rågn
nedfaller. Ja, vid fkapelfcn fynes det fådt e-

mottaga alla åmnen, fom fkulle utgora fkor-

pan och kanfke kårnan; delle faldes fnart til

en ftor mångd och i bonan ymnigaft, men

fedan denna afbordning fkedt blef vatnet fkick-

ligare at bolla de andre, fåledes gick då lång-
fammare med affåtningen, hvarigenom grån-
forne af de fkiften vi forut antagit, blifvanng
morke och ofyddige. Nu for tiden ryekasåf-
ven de ytterfta quarlefvor af forfta inblannin-

gen varaaflondrade, och intet mer uppehollas,
ån hvad vatnet dageligen tager åt fig. Om det

*) §• §• H- 1 1S- 107-



ifrån borjan varit falt lårer icke med vifshet

kunna iågas, men åtminftone vardet fådant,
då våxter och djur tilkomme, eraedan en o-

råknelig mångd behofde det. Som det torra

då redan var ofver hafsbrynen kunde ock til-

gang vara på fott vatten, for dem fom der-

ud iefva.

Den temperatur, fom i begynnelfen hår-

fkat, åro inga fpor efter, ty om en del for-

ftenade filkar
genom vatnets hetta aflidit, (om

kan vara någon anledning at gida o), har det

forft håndt efter uråldriga (korpans daning
och for ofrigt kunnat vara vårkan af någon
på villa ftållen utbrytande underjordilk eld.

187. Sådane åro de begrep jag j anledning
af Tordklotets nu varande befkafFenhet och

Naturens lagar, tyckt mig hafva anledning at

fatta om daningen. De grunda Hg på fyra laf-

fer, nemligen 1:0 at vatten i borjan utgjordt
kroppen al vår planet, eller åtminftone på al-

la fidor ofvertåckt den farnma; 2:0 at detin-

nehollit åmnena til alt det fada, merochmin*

dre fullkomligt uplofte; 3:0 at vatnet (trax

bårjat minfkas och fedan fortfarit at aftaga;

4:0 at vatnet varit i rorelfe på (jelfva bottea

och der kunnat arbeta.

Af delle grunder torde de två fifta i

fynnerhet dragas i tvifvclsmål. Skålen for

vattuminfkningen åro tiiforne andragne />),
men jag har då redan årkånt, at delle icke ån-

o) §. 63. tuminjkningen.

p) Se Capitlet om vat-
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nu åro oemotfågelige. At vid all cryftallila-
tion, och foljakteligen vid hela daningen af

uråldriga Ikorpan, en myckenhet vatten ingådt
och blifvit fålladt, ar utom alltvill, men fom

denna forråtning federmera uphort, och vat-

nets hogd, icke en gång når detta fom målt

Ikedde, håraf fynnerligen kunnat foråndras, lå

biir altid trågan open hvarfore vatnet min-

ikats? Ovederlågeliga fpor vila vål, at det nå-

gon gång betåckt de hoglla berg y), mene-

huru troligt det lynes mig vara, atdet håndt

i borjan, och at de rotfalte bergen, fedan de

en gång kommit ofver ytan, i almåohet icke

blifvit myckethégre, utan Inarare lagre, få bor

dock detta icke angifvas for annat, ån gifsning.
Luhkretfen finnes altid laftad med en anlenlig
mångd fucktighet, det år låiedes fåkert, at han

i borjan tagit åt fig en lå Hor hop ångor, at

vattubrynen deraf vårkdigen kunnat och nog

mårkeligen fånka lig, men nar en flags måttning
var vunnen, vårkade icke denna orfak mera,

utan det ofverflodiga Håpptes åter i dagg,rågn,
fno, m. tn. At dunlier under jordens årliga
roreller tappas och blifva efter i llora verlds-

rymden år icke troligt. Den lao, fotn

ofver llåndiga fnogrånlen finnes upflaplad,

gor val anfenliga malfor, men af den nu for

tiden mera okas, ån fom kan Ivara emot lljelp-
ning och annan defs minlkning, år icke be-

vifligt. Således år man ånnu utur Hånd, at

utreda hvarfore vatnet fynes aftaga. At defs

f) §• 154'



folida grundftoft kunna flere under orters och

djurs tilvåxande, famt kanfke andra ofs ånnu

obekante forråtningar, få haka fig tilfamman,
at de icke vidare af vanlig vårma låta uplo-
fa och åter bringa fig til fly tande lynne, fy-
nes mig icke otroligt, och deraf biir en fuc-

cefliv vattuminlkning otvungen foljd, men,

få lange tydeliga forfok ej bevifa denna me-

ning vågar jag ej mycket yrka den famma.

Hvad vatnets arbetande angår på en djup
botten, få tyckes vål det ej kunna vara myc-
ket håftigt, men då behofdes det ej heller: de

nyligen lagde åmnen voro foga låmmanhåf-

tade, åfven ånnu ganfka fvampige, och fom

tillika hafvets tyngd på djup år ftorre, har de-

ras rérligbet i deflå omflåndigheter kraft min-

dre voldfam åtgård f6r at flyttas.

De urgamla bergflråckorne gå i almånhet

antingen i n och s, eller i o och w. De for-

rå åro troligen foljder af dageliga hafsfkiften,
lom hopfort defia vallar na (Ag. 44) emot fig
Ijelfve, hvilka ockomfider gjordefådant mot-

ftånd,at undre vatnet, fom flåpades med det of-

re från otilw, tvingadestagaen med ryggarne

parallel fart, hvarmedelftdeflefram for fig åter

bopfopade uphojningen ab, omtrent lodrått

emot den forrå, fom å nyo brot kofan, hvadan

ånteligen ftundom tilfkapades grenen bc r). De

h6ga i n och s gående ftråckningar béra i an-

ledning håraf blflva brantare åt w, famt gre-

narne fornemligaft danas på den oflra, hvil-

o §. 3'-
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ket åfven intråffar på Sevc-ryggen, Cordille-

ras-bergen och många flere.

De i o och w ftrykande ryggar åro an-

tingen grenar, tilkomne på fått, fom nu an-

ført år, eller ock alflrade vid de tilfållen, då

vatnet Ikurit fig igenom de forrå och efter

fin håftighet upplogt dalar, famtftått detup-
rifna amnet åt en eller bågge lidor; roen de

fiorlia torde upkommit når klotet bdrjade rul-

la kring axeln, ty då yppades en ftrdm emot

øequator, lom forde fråmmande åmnen roed

fig til dels alt hunnit fåtta fig i jåmnvickt.

Huru vida det drag, lom ån i dag påftåsva-
ra ifrån polerne til Linien, hårvid bidragit,
iåmnas derhån« Låggas hårtil botnens forlla

ojåmnheter, åmnenas olika mångd och lynne
på fårlkilta orter, lamt ftormars vårkau,toe-
de anledning nog finnas til någorlunda utre-

dandc af ryggarnes buekter och afvikeller från

de fyra hufvud-vaderltreken. Åtlkilde toppar
11å ofta tvårsfore på ryggarne och åro då af ge-
nomlkarningar danade.

Jag kånner alt for vål de nu upgifna tan-

kars belkaffenhet for at gora mig hopp ora

allas bjfall: Ijelfva de nodvåndiga fanningar-
ne undgå ej motlågelle, och favadlkall då va-

ra at vånta for en gilsning om férråtningar i

klotets borjan och fom til ftorfta delen nu me-

ra icke ucofvas. Hvar fak har flera fidor och

foreftåller lig ofta ganlka olika efter fårlkilte

fyn-pun&er, från hvilka den betracktas, i lyn-
nerhet om fordomar och dylike milslofter hår*

s) §, 103,
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vid få vara med. Jag dot derfore aldeles ut

vid forfta uplagan min mening ofver detta

mål, men fom en och annan vån funnit det

utur fin ordning, at fedan en anfenlig mångd
ron blifvit famiade, faknades all flutfacs, få

åro hår upgifne de anledningar jag tyckt mig
finna, rorande danandet af jordens nu varan-

de fkick. De nu ytrade tankar årnar jag icke

en vift forfvara, utan faft mer råtta eller al-

deles ofvergifva, om nya
obfervationer få-

dant kråfva. Jag har antagit ftenrikets åmnen

fullbordade och jordarternes fafta del egen-

teligen hårftammande från kalk, hvit magne-

fia, lera och kifel t ), icke derfore, at defte

juft åro torfta grundåmnena, utan emedan

hittiis anftålde underfåkningar ej med vifshet

framvifa några enklare. Likaledes åro falter,
brånbare och metallifke kroppar i almånhet

sntagne fådane, fom de nu finnas, ty jag har

varit rådd at gå vidare, ån de råtta ledban-

den ron och forfok gifva någorlunda (åker

anvifning.
Innan jag fiutar detta åmne bor något

nåmnas om fyndafloden. Det år ingalunda

troligt, at en få voldfamocb ofvernaturlig vår-

kan aflupitutan jordfkorpans ftora kånning, men,

forn den haftigt kom och gfck ofver, har åtgår-
denefter all liknelfe beftådtfornemligaft derud,

at uprora lofa jordhvarf, at fånderbryta åtfkil-

liga berg, at hopvråka ftyckena på andra ftål-

ien «), at opnå nya fund och Ikilja lander x).

i) §. i-jf. X) §. ijø.

«) §• 52'
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at flytfa ofanteliga hållar, atkullkafta och ned-

bådda at fora djur och våxter vida

från fina fodelfe orter %), o. fi V. men inga

ordentliga berg, hvarken uråldriga eller fio-

lågriga fynas hafva upkommit af denna ofver-

fvåmning. Defs vårkningar ftå ock lållan at

på annat 13« Ikiljas ifrån andra hopvråknin-

gar,
fom både forut och efteråt tildragit lig,

an genom fin ftorlek, fom underftundom o-

gonlkenligen kraft ovanlig Ifyrka. Några be-

fynnerliga omftåndigheter, lålom aftryck ef-

ter indilka våxter i Frankrike, Nåshorningars

begrafning i Siberien, ra. m. lom forut om-

formåle år, kunna dock ibland gifva dylik

anvifning.

SIETTE AFDELNINGEN,

OM JORDKLOTETS ORGANISKA

KROPPAR.

FORSTA CAPITLET,

Om Orter i almanhet.

198. VI hafva hittiis egenteligen handlac

om fådana åmnen, lom genom partiklars ytre

tilfåttning, famt utan jåmnt omlopp af våt*

fkor upkomma och okas. Men på Jordklo-

tet finnas mångfaldiga af annan byggnad, få

befkaffade, at en nårande faft uti dertil be-

llåmda kåril framtrånger och kringdelas, hvar-

igenom de underhollas och tilvåxa. Sådane

%) JT.JT. 55' 6t.-y) ffi. *4s-



kalias lefvande eller organifke kroppar. Delle

åro i almånhet at två flag, Djur och 6rrer.

De forre åga kånlel och kunna efter behag
på åtlkilligt fået rora hg, men uti de fenare

mårkas inga fpor af någondera formogenhe-
ten, torter utofva vål ocklå å'lkilliga torel-

fer, rren de tyckas blott hårréra af deras

mecanilka inråttning, utan at roja någo? god-
tycke. Man målte dock vidgå, at giånfen
imellan Djur och Vaxt-riket med lådanc mor-

ker år ofvcrho'jd, at tydeliga och ofvikeliga
råmårken icke ånnu med vifshetkunnauthakas.

199. Rot, Itjelk, blad, blomma och fro

åro de vanligafte ytre delar af arter
,

dock fin-

nas åfven lådane, forn åro berofvade en eller

flere håraf, få at man endaft kan råkna blom-

ma och fro fåfom de våfenteligalte.
Roten ar fåflad uti någon fart kropp, i

fynnerhet vid den lofare jord-Ikorpan, ned-

trånger och fuger genom många trålika uclkott

underhol I for våxfen. Stjeiken refer hg ofvec

jord, upfodrar och utarbetar den nårandelaf-

ten. Bladen htta på ftjelk och grenar, famt

vara merendels icke ofver et år, Blomman

flutar våxten och tilreder et ny tt lif, ty få

Ihart åndan af en quilt blommat Ikjuter den

aldrig långre, utan tilreder frå, fom uti pen-

liga omltåndighecer har formogenhet, at gro
och frambringa en årt af fåmma flag.

Delle hufvud-deiars Ikapnad, fårgochbe-
fk aften het år på måogfaldiga låtc fkiljakcig, lom

hår icke vidare kan utfåras a\

a) Se hr. v» Linnés Fhilof. Botan.
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Dubbla blommoråro icke annat ån mifs-

I foder. Climat, ymnigare fpda, m. m. gor

i ibland årfkilliga féuåndringar på våxternas tkap-
i nad och egen(kaper, men afvikelferne åro dock
inom vidagråntor inneflutne.

200. Vdxtevs inre byggnad år ånnu gan-

fkaofullkomligenkånd. Med blott i ågon-m kan

i man hos de flå(la fkija bark, tråd och mårg.
Barken beftår ytterfl: at en betåckandc hin-

i na (epidermis), forn underflundom kan delas

i i fiera, och låter til vifs grad uttåna fig. Når-

maft hårintil finnes et fvarapartigt fvepetim
volucrum cellulorum) merendels fafrfgt,groa-
aktigr, mårglikt och famrnanflåtat af oråkne-

liga fina tråar uti alla kofor. Monne dets

tjent! ar at hindra inre delarnes uttorknmg?
At affondra utdunflnings åmnena? Atlåka hin-

nans åkommande Ikador? Sådana frågor kunna

ånnu icke med vifshet befvaras h). Detofriga
at barken ånda infil trådet kan nåmnasforbark-

ringar c), af hvilka hvardera år famraanfatt

af trå-knippor, fom gå langs efter och fiåtas

tilhopa i form af nåt d). Matkorna biifvaale
mindre och mindre, ju nårmare trådet, bvar-

invid de nåftan forfvinna, Af alla deffa mot-

Ivarånde rmfkor upkomma vågråtte conitke

håligheter, fom blifva vidare emof dagen.
De upfyllas af et grynigt våfende (telacellu-

h) Hr
,

du Hamel,
Phyfique des Hrlres.

c) Grew kaliur det

liher. Se Anutomy ofve-

getables.
d) Hr

.

sdu Hamel
boller dem for valahm-

phuticu•
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lofa)r), fom tyrkes genora fin utbredning for-

mera fvampartiga fveper. Defsutorn finnas

haren hopegnakåril (vafa propna),fom at fin

ftorlek, fårg och ucrinnånde våtfkor låtreligcn
falla iogonen. IGran(Pinusabies)krypade når-

iriaft under fvampartiga fveper, uti Fur (P, fylve-
flris)tråftas de på flere (fallen 1 barken. Deffetråd

gifva genom nåmda karl harts ; PJommon och

Korsbårstråd gummi; Papaver, Euphorbia, Ilhus,

Ficus, Leontodon, Laftuca, m. fl. en mjolk-
faft; Cynara en rod och Chelidonium en gul
våtfka. Af dylika i luften tiibårclnade fafterup-
komma allehanda kådor (gummata) och hart-

fer frefinæ), blanningar af bågge, famt f’ota

fåparter, vaxlike eller annorlunda befkafFade

concretioner/), fåfom plommon-och kors-

hårs kåda, gummi tragacanthæg-)
Elerai i), Animæ k), terenbinthin /), Mecca

balfara ?«}, aloe n), myrrha o), den mårk-
_. c _

ej Grew kallar det

Parenchyma och Ma 1p ig ■

hi et fammanhang nf
Utriculi.

f) §. q2.

g) AfAftrngnlus Tro-

gneantba. Linn.

h) AfLaurus Cnnipho-
va.Se Kæmpfers hefkrif-
ning.

i) Af en Burferia.

k) Af en Hymencea.
1)Bijlacia Terehinthus.

772) Amyris opnbolfo-
mum forer den dckta Mec-

ca balfamen i fina knop-

par. Qitifiarne upfdttos
uti terapien i Orienten

fur fin luckt
,

och knllas

på Apotheken Xylohalfa-
mum: Carpobaljamum dr

fruckten.

n) Vdxten koliu s A-

loe vero.

o) Af hvad vdxt den

toges år ånnn ohekant
,



vårdiga refma elaftica p) ,
manna q), fockerr),

Ameiicanfkt vax s), med mångfaldiga flere af

p ) Detta bejynnerliga
å,mm kommer til Euro-

pa fbniemligaft i fortn

af flafkur, hvilka fe ut

Jom fvart lader och aro

ganfka fpånflige. Skor

baraf aro fbrmodeligen
de ypperfla, fom kiinna

gifvas, dels for fin boj-

ligbet, dels emedan de

ej kiinna af vatten ge-

nomtrångas. Ætber hbgft
reclificerad år bittiis det

endu bekanta menftruum,

hvarafej elafticitetenjor-
fiores. Irådet, Jom gif-
ver denna J'aft,fkaU va-\

ra ftort, våxer i Guia-

na och nåftgrånfande tra-

iler af America
,

men nr

til fitt Jlåckte ej ånnu

kandt. Enligt nyafle he-

fkvijningar /kali faften,
då den af Jig fjelf får
torka

,
derutmnan likna

vax, at vårma upmjukar
den, men vinner då in-

gen fpanftighet, hvilken

genom någon ånnu hem-

lig konft bibringas flovar-

. efterfafteng jutes nti åt-

| fkilUg'n formor, torkar

I fort och kan fe dan ej up-

mjukas mer i vårma. Hr,

De la Borde, Medicuspå
Cayenne har nytigaft bar-

oni lamnat undaråttelfe.

q) Manna båmtas af
Fraxinus ornus i Nea-

pel , utfvettar dels af fig
fjelf, hvilken bolles for

haft, dels utrinner ge-

nom får, fom med flat

goras
r,

uti Angufti rnå-

nad. ÅtfkiUige andra våx-

tergifvaock manna,men

\fipar/ammare.

r) Socker fås egente-

ligen af ovten Saccharum

1 officinarum, elmru dylikt
finnes iråtter af Man-

gold, Rådbetor, m. fl.
Cd 7

■> •

s) Myrica cerifera vå-

xer i America. Nar ba-

ren kokas i vatten affkil-

jes grontvax, men med

Ijtmf gult. Friskt en af

Bjbrk gifver något dy-
likt. Fron af Croton Se-

biferum Hgga i talj.
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fynnerlig nytta fil låkemedel, fårgor, vernis-

for,laqnering, rokvårk, matredning,ljus, m.ra.

Uti det tråaktiga åro flika nåtlika hvarf

af långs-gående fiber knippor, dock tåtare och

hårdere, Egna kårlen åro fmå, men hår fin-

nas ock toraa ror, af åtfkillig fkapnad, fom

icke mårkas j barken. De finnas ymnigt uti

det af unga fkåct, fom fedan forvandlas til

tråd, men nåpligen uti det, fom redan til-

hårdnat. Monne de då med tiden blifva vir-

kelige trå fibrer och forenade utgora de flo-

ra kåril, hvilkas opningar vifa fig, då en tvår-

fkårning betracktas ? Monne deras åndaroål al-

lenaft år at fora luft t)1 Eller monne de til-

Jika och underflundom fora våtlkor «)? U-

ti lof blomblad finnas de i mångd. Deras

våggar tyckas vara hopfatte af fnåck-vis 16-

pande fibrer, och denna byggnads likhet med

infefters luft or år det vicktigafle fkåi man

har, at anfe dem, fåfom tjenande til famma

andamak

Mårgen liknar ganfka mycket det gryni-
ga våfendef, och genombårar på famma fått

rråhvarfvens mafkor, fom det barken. Mon-

ne den ej annat ar, ån fortfåttning af famma

gryniga våfende, merautvidgadtx}? Uti mår-

gen tråffas åfven egna kåril och langsgående
fibrer, men anfénligt finare.

t )Ma 1 pighi menav fa
, 1

och berdttar fig efter 10

års Jbkande funnit jddti-
llahos alla jørekommande

' våxter. Se Anatomia

plantanm.

u) Grew, Du Hamel.

x) Du Hamel,



Alt detta fynes tydeligaft uti fleråriga våx*

ter (perennes), Uti ettåriga (plantæ annuæ)
forftår jag med tråacktiga fibrer det våfende,
fom uti blomman utbryter til ftåndare (ftami-
na). Uti dem, lom ftå et år allena befinnes

margen ofta, fom loft Ikum, ja underftun-

dom helt och bollen liklom updrifvesuti blom-

roan, låmnande tomt rum efter 1 ig.

201. brier finnas uti otalig mSngdpåjord-
klotet; men på det at arterne må bibehcllas,

utan intrång for hvarandra, få har Naturens

Herre tillagt dem villa emot deras lynne fva-

rande våningsplatfer. Således tråffas en, lom

ållkar yppit fålt och folfken, icke inuti Iko*

gar och beftåndig fkugga, åtminftone vantrif-

ves hon der och målte omfider gå under. En

del kunna icke lefva utom vatnet, dock år

åfven håruti en ftor forandring i anfeende til

detta flytande åranes olika belkaffenhet. Sar-

fazo
fimmar på ytan af verldshafvet, hvil-

en derigenom roångftådes får utfikt af flera
rnils

grona ångar. Andre hafva boftålle i

fjéar; andre i kirr; andre på fumpiga orter,
fora villa tider åfverfvåmmas. Somlige flyta
på ytan, andre våxa på borten, o. f. v,

Sjelfva jordmonen år en grund, hvaref-

ter de på det torra finnas utdelce. Mylla, (and,
lera, krita, faltblandad jord, m. m. hafva

bvardera fina egna våxter. Likaledes årstiderne;
fkyggeochoppitfait; fkugga och follken;berg
och dalar; kold och vårma, ro. m .y). Hårige-

y) & Hr. A. och R.

V, Linnés Am. Ae. Tom.

IH. f. 64.
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nom hånder, at uti Naturens orfegard inga
platter flå ofruckbara. Ifrån de hetafte dag-
jåmnings nejder intil de kallafle kring poler-
ne, få underholler hvardera fina våxter. Ja,

Ijelfva ortriket år icke frite får inquartering ,

utan fomiige (parafiticæ) hafva fina beflårnda

flållen på andras ftammar, fåfom Vifcum; på
fiångiar, lom Cufcuta, eller på rotter, fom

Monotropa Hypopithys, Lathræa fquainaria
och Orobanche major z).

Når man nu otverlågger den mångd mås-

far (Algæ, Mufci) (om betåcka hårda flen och

de magrafle ftålien: den myckenhet grås, forn

farnmanbinder jordbrynen: de mångfaldiga ar.

ter at blommer, fbm med fin fågring eller

lukt tågnar våra finnen: alla butkar cch tråd,

af hvilka hvar och en kan anfes, fom en fare-

ling af tutendetals våxter, hvilka for utrymmes

vinnande blifvit uplyftade i luftkretfen: den

ånnu til florre delen okånda plantering i vat-

net af de aldrafinafte hårvåxter, m. m., tå kan

man få någorlunda begrep om ortmångden
på vår planet.

202. brterna hafva utom fin drift af til*

taga i långd och tjocklek åtfkilliga markvar-

diga roretfer. En del draga ihop fma blom*

mor och blad, då vådret år mulit eller fuck-

tigt; fomligc opnå och ilata bloromorne pi
beftåmda tnnar om dagen, fa at manafdem

med tammelig fåkerhet kan veta, hvad tiden

lider tf); någre vånda lig efter folen eller grun-

den på hvilken de våxa
,

o. f. v.

z) //r.Guettard,M,

rø.

de
’

Ac. och

a) Hr. v. Linnéj Fbu

lof. Bot. /. 2~j2.



i almånhet.
399

Mange antaga nattetid et helt fråmman-

deutfeende, fammanbojandeftjelkar eller blad,

hvarigenom fpadare deiar Ikyddas for kylighet
och hårdare våder. Befynnerligt ar ,at det-

ta fker antingen våxten ftålles under bar him-

mel, eller inbåres uti varmt rum. Således bi-

drager forandring i kold och vårma nåpligen
något til detta forhollande, fom fadt namn af

lomn b). At IJufec år egenteliga grunden få til

denna, fom åtlkiiliga andra våxternas rurel-

fer, kan ogonfkenligen inhåmtas deraf, at de

kunna genom morker fofvas mictpå dagen,
om få behagas. Det år redan i aldre tider

anmårkt, at Glycine abrus, Tamarind och fle-

re Ægyptifke 6rter vifa en hel annan bladens

flållning nattetid, ån om dagen c). På Abrus

ligga de emot hvarandra, men | tima for fo-

lens upgång borja de opnå fig, fin-

nas de horizontele och fedan refa fig mer och

mer, dock falla de åter ned långt fore folens

nedgång. Genom olika (Jager kunna alla des-

fe ffållningar på få tirmr framlkoffas efter god-
tycko. Imellan bladens två ythinnor, fom å-

ro fortfåtning af ftjelkens ofverklådning, loper
en ftor mångd olika fibrer, afhvilkade ftor-

re åro tråaktige, ihålige och fpitfade ifrån pe-
tiolus, famt tjåna at holla dem i visft Ikick.

Folia lobata och pinnata åro i fynnerhet be-

någne at åndra ftållning, I nordliga kalia lan-

der gora lobi eller foliola gemenligen vinkel

h) Hr. v. Linné,4rø.
Ac, IF.J, 333.

c; Alpinas, Acofta.



emot jorden och åro toga rorlige; i England
holla de fig mart horizontelt och finnas nog

troge, men i heta climater vånda de fig up-

fore och åndra quickt ftållning. Skilnaden

hårrorer af fibrernes olika fenfibilitet for Ijufet,
Mimofa och oxalis fenfitiva draga ihop

fina blad, om de hårdt vidroras, likfom en

Hydra fina armar, få at man fnart hår kun-

de inbilla fig någon kånfel. Mimofa lyder
åfven Ijufet och utbreder middagstiden fina

blad, fom nattetid eller i morker fluta tilfam-

man ofvantil, åfven lom på Parkinfonia, och

åndras de då ej af vidrorning , ty ftållningen år

redan fådan den borde blifva. Spåda blad draga
ej heller hop fig af påflående: fibrerne tyckas
hårfil behofva någon fladga. For ofrigt gor
morker hår långt mer ån vidrorning. Tama-

rind flutar bladen ihop genom fkakning, åf-

ven fom om natten, men kold gor både den-

na och Mimofa kånflolofa d).

I Carolina våxer på fidlåndiga ftållen en

befynnerlig ort kallad Dionæa mufcipula. Dels

blad åro runde, på ofre fidan och i kanter-

ne befatte med taggar, famt ganlka retelige,

ty då något infeft derpå kommer krypande
draga de ihop fig och holla det fafl til dels

kråket utat vanmackt ligger ftilla och då op-

nar bladet fig godvilligt e).

De våxter, fom annars iårant ftå under

vatten, uplyfta fina blommer derofver vid

d) Se Dr. Hilis href
*m orterms Jomn.

j e) Se Nova Acl. bpJaU
1tom. i. tab. 8.
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befrodnings-tiden. Ibland deffa fortjenar Val*

lisneria en fynnerlig upmårkfamhet. Honblom*

morna fitca på en lång ftjelk, men fom år vri«

den fnåckvis, hvarigenom våxten helt och hol«

lit kommer under vatten, dock få Inart blom«

ningen infaller, upråttar den fig och hofter

dem ofver ytan. Han-ftåndena åter hafva en

ganfka korrt och råt ftjelk, fom ej kan for-

långas. Når nu deras tid tilftundar fkilja fig
blommerne derifrån* upflyta och fpricka uC

fimmande på ytan f). Uttorkad Mnium hy-
grometrieum vånder fin anthera olika efter fom

ftje'kens ofre eller nedre del fucktas, och Afp-
lofvet darrar af minfta puft medelft fin hop«;
kramada petioli låtta oravridning.

En del frohus åga fjåderartig bygnad,
hvarmedelft tron vid fonderfprickningen fpri-
das omkring; andre hafva fjåll eller dun, aC

fiyga med, vid fåningsftormar om hoft och vår;

ja, mogna orten af Ceratocarpus fkiijer fig från

roten, kringfores af vådret, fom en boil på
Siberifka fandhedarne och blifyer på det iåt-

tet utplanterad.

ANDRA CAPITLET,

Om orters foda och tilvaxt
.

-203. Med årters foda forfiår jag de åtti-

nen, fora utifrån infupas uti deras kroppar

f) Michelius.

g) Flere Jått ,
fom aa-

\turen hrukalr til front

jpridandet
omtalas i §.2øp.



och befordra tilvåxten. Man har lånpre (rodt,
at något Jordaktigt i fynnerhet underholler

våxtnket; men i fenare tider bar af en mycken-
het ofverensftåmmande fdrfok flutats, at vat-

ten år defs hufvudfakeiiga foda. Sådane aro

1:0, at ftora orter upvuxit, vatnade med de-

ftillerat vatten, och det utan mårkelig minfk-

ning af Jordens tyngd, uti hvilken de varit

fatte h); t:o at fro kunna fås ocbdipdigt vå-

xa uti andra åmnen ån jordz'j; 3:0 at"érter

underhollits och tilvuxit fatte i deftillerat vat-

ten k))\ 4:0 at orter vantrifvits uti faltblan-

r h) J. B. v. Helmont

fatte en 3 fkålpunds pil

quift uti 200 fk:pd ugns-

torkad jord. Karlet be-

tacktes medgenomharadt
black, och til vatnande

nytJades rdgn eUer de-

Jiillerat vatten. Efter 3

år uptogs pilen ,
vågan-

de 169 fk. 3 uns. Jor-
den torkad i ugn vdgde
endafl 2 uns mindre, du

vid fdttningen. De pd 4

dr affaUande blads tyngd
rdknades icke.

Boyle tbnte det fam-

ma meden pumpa. Chem.

Scept.
Eller fatte vdrtiden en

inelotpkdrna i ij [k, 10

1 uns Jord. Omhhflenvdg-
de hela vdxten

23 fk. 4 \
uns och jorden hade i-

medlertid icke forlorat

mer tån 1uns. Mem.de /’

Ac. de Berlin
, 1146.
j

-
/7

i )Hr. Bonnet har fadt i

! måffa (mujcus) och fvamp
{fpongia); Hr.Kraft i tor-

kadjandfonderklippt pap-

per, ylletyg och ho
,

med

framgdng ; men i fflfpdn ,

ontlahadafka,fand bian-

dad medkok]'alt ellerJah-
peter, potnfka och mjhl t

lyckades det icke.

k) Fin. Eller fatte hya-
cinth -Ibkar i åejHUerat
vatten ocbfick deraf full-

komliga vdxter ,fom dock

402 Om orters foda



dadé jordarter /); 5:0, at fådana med bara

rent vatten underhollne érter, chemice under«

lokte, hafva gitvit famma åmnen, lom de

der utan konft våxa i jord nt)\ och 6:0, ‘at

fådana laker, jordarter och oljor, fomafvåx-

ter utbekommasj icke veterligen finnas uti

Sten -riket.

Således, emedan vatten, jord, fait och

olja efter chemifka anlsdnmgar åro våxt-ri-

kets nårmafte grundåmnen, (amt vatten ge-

nom roreKe antages kunna fdrvandlas til jord

n); alt fait beftå af vatténpartiklar, med nå-

got brånbarc forenade, och all olja af brån-

bart vålende, någof jord-och vattenakfigf,
fom medeift fyra blifvic fofknippade, få (lu-

tas deraf, at Vatten år orters råtta fodaV hvih

ket genom tilkommande vårma och luft, ef-

ter hvar våxts egen bygnad, forbytes til

Vederbårlig nåringsfaft o\

Uti 20 (kålpund jord kunna omtrent 4000
fårlkilte ortef våxa, utaf hvilka olika (alt och

oljor bekotnmas, omkring 1 uns af hvafde-

fa. Om jorden meddelte delle åttmen, (kul*

le man utur den nåmda maflan årnå 250 (k.,

men årfarenheten åberopas, at icke det ringa-
fte dylikt uti henne finnes o).

ej ifofvo jaer, an 7- S gr.

åfverfkott af jord.
J) Utom de uti i) ndmde

,

jfo'fok j
bevitnn andra, af

Alfton gjorda
,

det fam*

fnn.

m) Arch, Eller, Mern.

1746; Hr. du Hamel,
Mém. de t Acad. de Fa~

ris
, 17

») §• 07-

o) Se Hr. Prof. Wal-

lerii Agricultur de funda-
menta cbemka.

403
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I anledning af alt detta antages fåfom af-

gjorde, at jorden for fig fjelf foga annorlun-

da bidrager til våxternas forckomft, ån fåfom

Jåmnande dem en fafl botten, hvaruti rotter-

na åga fkydd emot hetta och andra voldfam-

heter; fålom emottagande och tildelande dem

vatten; fåfom utur luftkretfen och godfel at-

traherandeochbibringande fetmor, famt andra

tjenliga nlringsårnnen. Når en ort bekoromer

redan tilredd fodagår vaxten fortåre, ån når den

uti henne måfte utarbetas.

For min del nekar jag icke, at foregåen-
de mening forefailit mig ganlka trolig, men

at jorden ingen ting materialiter kan bidraga
vågar jag nu få mycket mindre yrka, fom val

utlutad afka genom chemilk londerdelning gif-
vit mig både kalk, hvit magnefia, lera och

kilel, juft lamma åmnen, fora tråffas i all bor-

dig åker och godlel. Delle åro åfven af la-

limik natur p), och kunna foljakteligen med

tilhjelp af vatten upfodras i de finalle ror,

lamt utgdra, då de i olika proportioner val

formångas,blanningar, lom mer eller mindre,
efter Taflerne, ytra både et ablbrberande och

Imelteligt lynne tillika, hvilken omflåndighet
hittiis hindrat,at anfe vegetabililk jord, lålom

medmineral-rikets folierenlig, Atnårmarcup-
lyfa detta angelågna frågomål bora våxter, lom

med åtminllone 2 gånger i kolf fackta deftil-

leradt vatten blifvit upfodde, vål torkas och

yågas, varlammeligen brånnas forll i llutit

p) §. ni
-
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och fedan 6pit karl, utlutas, famt afkan ån-

teligen åter noga vågas och analytiferas. Den

fkilnad, fom befinnes irneilan Jokens eller froets

och torra årtens vickt, famt mångden af falt,
jord och olja, fom Srholles, jåmnforde med

hvad analyfis låmnar, då famraa otter vuxit i

jord, torde gifva fåkrare anledningar, at ur-

fkiljs, hvad medelft organifka byggnadea och

blotta vatten kan utråttas, ån hittiis varit mo-

jeligt. Om de falter q) och fetmor r) ,
forn

i vegetabilier tråffas, år redan forut nemnt.

204. Groning kalias då fron uti tjenliga
ornftåndigheter upfvålla och framlkjiita ortens

borjan. Et fro beftår af olika delar efter ar-

ternas åtfkillighet, men våxfåmnet (corculum)
år det våfenteliga, lom altid år tilftldes uti gro-
ende fron. Somligeåga denftorlek, at blotta

ogat kanidem urlkiljaden tilkommande årten

iminiatur, ibland fimmande uti våtfka, fåfotn

i Ceratocarpi-fron. Den har tvådelar,en enkel

(roftellum), fom blifver rot, famt en fjållig
(plumula), fom ftiger upfore, och med tiden

utgor fjelfva orten. De flåfte åga x, 2 eller

flere fidodelar (cotyledones), fyllde med mjol-
likt våfende, farat utvåxande til få kallade

hjertbiad. Mållarne (mufci) hafva de enkiafte

frén beftående af blotta våxtåmnen, utan hin-

nor eller fidodelar.

Til groning åro fucktighet, vårma och

luft i vift mon oomgångelige s). Af tiltagan-
de vårma, famt fmak och luckts foråndring,

q) §. 170. s) Honaberg.
r) §. qz.
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tyckes har en gåsningsrorelfe vara for hånden.
Det mjoliga i fidodelarna blifver genom den-

na tilredning en tjenlig toda for det tpåda
våxtåmner, Man vet genom fårfok, tom

med fårgade fatter blifvit antlåide, at delle

moderkakor tupa åt fig fucktighet t), hvadan

då varma och luft tilkomma, en tjenlig nåring
bibringas, til dels orten vunnit rådan ftadga,
at bon år belåten med det, (om roten kan

anfkaffa, Sidodeiarne blifva fåledes etter band

uttomde, och affalla efter någraveckor, fåfom

Vidare onyttige,;
Om lidodelarne af et fro bortfkåras, få

Jean icke defs mindre våxtåmnet genom ve-

derbériiga anflalter komma Tig, ja gå i blom«

ma, men blifver vid pafs 9 gånger kortare,

ån de fom fadt beholla Tina hjertblad u). Dec

vore artigt at fråffa om de kunna gifva go-
da fron. Formodeligen fl<ulle deraf våxt-pys-
lingar upkomma. Ganfka befynnerlig art å-

ga någre fjlll-grås. De hafva korrt tid, hvar-

Igenom ofta fkulle bånda, at fron icke hun-

no mognaj men på det de icke derigenom
måtte utrotas har naturen få inråttat dem

,
at

åmnet fgermen) gror pi orten, fkjuter blad,

afFaller ocb tager rot.

-205. Men, hvad vål den fUdån-
de faften uti en art ? Når man låter våxten dra-

ga fårgade Tafter, få får man, Ifven Tom ige->
nom iofprutningar, nyttiga uplysningar om

i) Hr. Bonnet, Ufa-

|'« des fmilesJ,

u) Hr, Bonnet,
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kårlens fammanhang mi inre byggnaden x).

I anleduing af fådana forfok befinnes, at de

fibrer, (om uti roten draga faft, ligga inncrffc

eller omkring dels axel, roen uti flammen ic-

ke (å, utan imellan mårg och bark. Ue fraå

utfkott, fom hufvudrotcn fprider omkring dg,

fårgas flarkt vid åndarna. Skår man dem i

tu langs efter, finnas deras axlar fårgade och

fammangående til hufvudrotens fårgade kårna,

hvilken åfven bellår af tråfibrer. Uti (fjelken

fårgas endaft trå-fibrerne. Man kanfolialpå-
ren til och igenom bladeo, farat fedan igenom
barken et flycke nedfore. Hår tyckes (åledes

Taften gå up genom kårnan af roten, vidare

foras genom ftjelkens eller flammens tråfibrer

til bladen, och der deflas finalle ror anaflo-

mofera med barkens kåd, ofvergå uti bar-

ken, Tamt fifl folja honom nedfore. Barken

befinnes ock vårkeligen åga mycket mer ut-

arbetade (after, ån andra delar, hvilket hår-

med ganfka val flammer ofverens, och defs-

utoro, når tilbindninggoresjfker ftårfla upfvåll-

x) Hr. de la BailTe

Upfar/t firti på so-talet

dejfa naturliga injeclio-
ver. Se hans DiJJ. fur la

civculation de la Seve

dans les plantes ,
lom

1133 vant belåning a} A-

cademien i Bourdeaux.

Ban bar brukat faften

aj Phytolacca, //r.Bon-

net hargjordt dylikafér-
fok meavlåck

,
tinSiur af

Krnpp ochSåmntorn.Den-

na utvåg år val i (Ig
fjelf nog ojuUkomlig ,

ty dels fårdndras far-

gen i roren, ochdels des-

je af fårgadafaften ,
men

dr dock hittiis den bdfta
man vet.



ningen ofvanfåre, fom ej gårna kunde hånda,
utan en nedfligande fafr y). For ofrigt vifar
laftens latta ingång i fidoquiftar, bladens fug-
krah, upfligning genom ofre åndan, m. ro.

at våtfkorne ej foras i råt linea upfore, utan

åfven åt fidorne kringdelas, ehuru ingapuis-
och faftådror, intet hjerta uti dem finnes.

Man har inga fkål at tro denna nedfligan-
de Taft åter genom tråfibrerna upforas. Ana-

tomien vifar ingen (ådan forening imellan bar-

kens och det tråaktigas karl. Inga luckor hin-
dra (aften, at gå tiibaka z), utan omock of-

re åndan af en fljeik fattes i tin£fur, befinnes

den lika våljjpdraga. Djurenåta endaft ftund-

tals, men våxterna purøpa foda ouphorligen.
Hårtil kommer et roårkvårdigt forfok med

Vinrankor,åpletrådoch rofenbutkar, fom når en

del af flammen bringas vintertiden in i varmt

rum, borjar denna fkjuta, ufan at rot eller

topp, låmoade åt årstidens flrångbet, vifa rin-

gafte raårke dertil ri). Man finner ock ofta

fdrft om våren, at folfidan kan hafva myc-

y) ddr, de la Baifle

tror taften gå ned ge-
nom hade bark ocb mårg.

s ) Hr, de 3a Hire

antager val dylike val-

vulæ, men Hr. du Humel

har ej kuhnat finna få-
åana. 1nuti rSrvdxter har

han dockfedt låpga lud-

mhår
, fom han ej nekar

til dfventyrs hmna bin-

dra faften at gå tilhaka.

a) Hr. du Hamel bar

anflalt detta fbrfok med

vinrankor
,

hvilket jedan
medhka framgång hlifvit
omgjordtafRidd. Muftel

pd apeltråd ocb Rojenhu-
fkar.

408 Om orters F6da
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ken faft, då den andra åger ganfka Htet, Håraf

fynes nog tydeligen folja, at ej allenaft intet

våtfkornes kringlopp hos orter åger rum , utan

ockat forellen kan ike i vifta del&r allena, få

at de ofrige, både orvan och nedanfore, åro

liklom fkilde från all ’gcmenlkap.
Utom roten

,
lom utur jorden luger nå-

ring for orten, draga ock bladen utur luft-

kretlen tjenliga åmnen. Båda ytorna hafva
hartil nåftan Jika for megen het på Imåvåxter,
men på vattenorter och fråd merendels den

undre allena b). Om denna foda drager lig
til tråfibrerne eller barken, vet man ickeån-

nu. Kanlke bågge delarne hånda efter om-

ftåndigheter.

Saften upftiger hoft och vår fortaft, ibland

20-4otumhogt om dagen. Man kan tilbinda

quiftar ellerrotterilångamed vatten fyllda glas-
ror

5
hvårs nedre åndar ftållas i quickfilfver, lå får

man Inart fc denna tunga metallen lodras
up

c). Man lårer ock af dylika forfok, at Taften

icke beftåndigt ftiger, utan ibland faller. Det

forrå Iker gemenligen om dagen och det fena-

re nattetid. Om lommaren ftiger Taften med

mindre håftighet och aldraminft vintertiden,
dock år den ej aldeles i hvila, ty många ftå

grone åfven under kalia årstiden, då tiltaga

b) Bon net har hollit

åtfkilliga blad frifkaflera
veckor endafi derigenom ,

at endern ytan legat på
rent vatten.

c) Dr. Hales fant en

apelqnifl medfina grenar
och 20 npientum tjock
ocb 2fot lang , på 7 min.

ufdragaqmck/ilfret 1 fot.
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knopparne mårkeligt, ja en del rotter blifva

{torre, fålbm Palfternackor.

Orfaken til faftens, kan ej en-

famt utredas af hårrors natur. Årfarenheten

intygar, at våtfkor icke fynnerligen fliga uti

doda rorvaxter, ehuru opningarne tyckas va-

ra likadane, (om uti lefvande. Utdunftnin-

gen bidrager efter all anledning hårtil mad:.

En cyprds utdunflar på 6 dygn om (ornma-

ren ofta mer, ån på hela månadenom vintern,

då ock fartens upgång år knapt mårkelig. Af

lika quiftar drager denltarkaft, fom har frukt

och blad; den fvagare, fbm endall har blad,
och den minft, fom år aldeles bar d). Vår-,

ma och kold gora utan tvifvel åfven til fa-

ken, emedan fallande och ftigande derefter

tyckes råtta hg. Luften år låttrord a{ olika

temperatur, låledes torde defs hopdragning
och utvidgning uti fpirale kårlen mycket ut-

råtta, ehuru åmnet ej lå lått kan ombytas,
fom det hos djuren fker medelft andedrågten.
Vårmans foråndringar åro jåmvål ftorft på de

årstider, fom (aften håftigall plågar roras.

Under fådan fkaknmg, kanfke forenad

med någon invårtes rorelle, vinner nårings-
faften, efter hvar arts egen byggnad, fin råt-

ta befkaffenhet. Om fran luften infupes fy-

ra, eller ock den tilvårkas inom fjelfva våx-

d) Dr. Hales fjorde
jorjoket med 5 annarsli •

kn apelquiflav. Den for-

fta updrog qvåckjilfret p

tum
,

då den andra på

fammn tid lyftade det

Sy och den tredje en*

daft i.
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ten af vatten och något brånbart: om af vat-

ten, brånbart och lyra tilredes något fpiritu-
oft, fom luckten tyckes gifva vid hånden, hvil-

ket fedan genom Tyran mer och mer concen-

treradt alftrar någon fårfkild olja, ra. m. kan

jcke af hittiis gjorda forfok afgoras. 6fver-

vågas på ena fidan, at våxter på olika grund
bibeholla fin egen luckt, Tmak och ofriga e-

genfkaper, famt åfven de, fom fådas med de-

ftilieradt vatten, få år val ogonfkenligt, at

karlens flmftur ganfka mycket formår, dock

år det likaledes onekeiigt, at villa jordmoner
bibringa fårfkilt luckt och Tmak, at vid haf-

vet holla orter mera kokfalt och på jårnig
botten mer vitriolifkt. Kali, Tom vuxit på
lakfri grund långt från hafvet et år, gifver
efter brånning både vegetabilifkt och rninera-

Ufkt alkali fixum: om fron af denna fås på dy-
likt ftalle, tyckes alkali vegetabile deruti blif-

va år ymnigare, men vid hafvet det minerali-

fka, o. f, v. e}.
Ånanena kringdelas til våxtens behof,,

hvarunder det ofverflodiga genom utdunft-

ning affondras. Bladen utdunfta målt och i

fynnerhet från ofre fidan, hvilket genora på-
ftruken vernls kan finnas. Detta år otfaken

hvarfåre i brift på vatfen defle forfl: vifsna.

Saftiga fruckter gifva långt mindre ifrån fig,
ja åfven blommer, ehuru deras yta ibland år

ftorre, ån på lika tyngd låf, Dcc tråaktiga

e) Hr. du Hamel,

J(nng Ponnauer falt-
kålla [kola våxter ej gif-

va kok/a/t
,

utan Sal di-

geftivum, enligt Hr, Ha*

gens jorfbk.
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tranfpirerar ganfkalitet; Succulente orterlika-

kdes. F.n flor Solros IHelianthus annuus) af-

forer i ofynlig ånga kring 60 lod påiatimar
otn dagen, men endafl 6 på torr daggfri naft:

år åcer natten fucktig fupa lofven 4 til 6 lod.

Utdunftningen år i almånnec i rnon efterortens

flyrka, bladens mångd och fritt folfken. Fi-

huru vårman år ftorre under fonfler fa årdock

tranlpiration mindre, ån i épenluft, hvilken

låttare ercottagcr och afforer ångorne. Sam-

las den ofynliga roken tås knapt annat, ån vat-

ten, åtminflone fkall det fom årholles af fkar*

pa
vSxtcr vara ofkyldigt, famt af Rosmarin

lucktlofl /). Den mångfaldiga luckt, lom ve*

getabilier gifva, hålll vid al'confvalkan, for*

bjuder dock at tro bara vatten affondras: den

fina fpintus reftor kan nåpligen fångas, men

val ibland goras fynlig genom antåndning,
fålom då et ijus nattetid bolles intil blommer-

ne af Diélamnus aibus, och til åfventyrs hår-

frammar den blickning, lom Indianlk kraffe

(Tropæolum minus) vikar g), från någonbrån-
bar dunfl.

At fjelfva luften ingår i orters, få val

fom andra kroppars fararoanfåtning, år åfven

ganlka troligt. Uti lufeome rum kunna de

icke bårga fig, och luftroren utinårka
,

at

detta fly tande åmne behåfves, åfven inom

deras kroppar. Lufcfyran ingår i flor mångd.

f ) Ment.

de V Ae. Dr. Ha-

les forfåkrar dock
s
at ge-

mtn utdunfimngfamiadt

vatten har någonfmak af

orten ocb forr rntnar
t

an

irent
,

g) V, Ac'H. r^2.
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At dagsljufetår nådigt, icke allenaft til orter-

nas fårgande, utan ock til deras trefnad,fin-

nes nogfamt deraf, at de fom våxa i morker

biifvaganfka klene, hvite och genomikinlige,
ehuru foda, luft och varma ej tryca. Utfåt-

tas dylike i folfken få de fin fårg inom dyg-
net, då imedlertid andre bredvid i famma om-

ftåndighecer, ailenaff med blåct papper flång-
de från Ijufet, forblifva oåndrade h),

206. Sjelfva fattet huru tilvaxten jker; om

alla ortens delar ligga i fmått inom froetoch

endafl behofva utvicklas, eller om hår vårke-

ligen tilkomma
nya, hvars åmne foruc icke

funnits, kan icke med lakerhet afgoras. Det

forrå fer ej olikt ut,ehuru vår foreftållningsgåf-
va dervid forlorar fig, men formodeligen
kan det lenare icke båtre begripas. Jag vill

då icke uppeholla mig vid fkål, fom ånnu in-

gen ting vifst faftflalJa, utan håldre befkrifva

några oraftåndigheter, fora forfarenheten vi-

lar ofs.

Et fro raa i jorden låggas hum det be-

hagas, få refer fig altid våxtåmncts fjålliga del

upfåre, och kan nu icke blifva rot, ehuru man

f'ramdeles kan få kronan dertil och roten at

flå ut blad.

Tråd och våxter, fom vara flera år, til-

taga både i långd och tjoeklek. Så fnart vin-

tern uphårer upftiger ymnigare foda, hvilket

geraenligen kalias fafva. Man kan underden-

b) Hr. Bonnet har

gjordt artiga fårjok i

dstta åmne.



na tid genom hål, fom båras et flycke in ud

trå-fibrerna, få en myckenhet laka eller utrin-

nande faft. Vinfiockar, bjork, lonn, m.fl. åro

i fynnerhet for fin Jaka bekante. Palm-tråd

fkali gifva fådan faft hela året, men hos an-

dra ophorer det et flycke inpå Våren, dock

åter borjar emot hoflen.

En ny tråring tilkommer for hvart år. Ae

barken aflåtter den kan man fullkomligen of-

vertyga fig, om man genom forfiktigt fkuren

opning et flycke tenn-lof inlågges imellan ho-

nom och det tråaktiga, ty det betåekes af den nåfi>

kommandetråringen. Fårjen rojer detåfven, då

denårolika, uti trådet manoculerar,och det,
fom ogat tages utaf. Men for hvar trå-ring
formeras åfven en ny ring i barken

,
den år

dock mycket tunnare. Defie 2 hvarf fitta for-

fla året intil hvarandra, men på det foljande
komma 2 dylika imellan dem, o, f. v. Man

kan med en filfvert å, fomdickesigenom med-

iet af barken, forfåkra dg om fanningen hår-

af. Hittiis år dock aafgjort, 6m tråringen år

et hårdnat hvarf af barken, ny alfiring eller

utvickling i). Sifta meningen fynes den fan-

nolikafte, ty bark och tråd hafva en helt o-

lika fammanfåtning: det fenare åger fpirale
luftkårl, men ej den férra. Imedlertid fin-

nes, at den genom tråfibrerne upfodrade faf-

ten icke til någotdera år tjånlig forr, ån den

medelfl lång omgång blifvit beredd, och

kommer at vandra ned igenom barken. Hvar

i) Malpighi påftoddet jbrfla ocb GreW detandirfa

414 Om orters foda
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rings tjocklek har intet famraanhang med vå-

derftreken, utan ftorre tilvåxt fvararemotde

fidor,der ftora rétter eller grenar finnas.

Flerårige våxter gora endaft fkott ifrån

knoppar. Så fnart genom foda och vårma

bladea om våren utfpruckit finnes uti hvart

lof-fafte fala) en knopp. Utur denna Ikjuter

nafta år en ’ftjelk med blad och knoppar for

féljande år, o. f. v. Skares en quift itu efter

fin axel, få mårkes tydeligen mittuti raårg,
hvilken åt alla fidoquiftar och knoppar grenar

fig. Således upkomma knoppar alleftådes der

margen formått trånga fig fram igenom de

fvepen, fom omgifva honom. En knopp år

då at anfe, fom en ny ort i fmått, farat hvart

års fkote, fom lika raånga otter af famma art,

fora den ftora, ifrån hvars forfta års* fkott de

endaft fkilja i anfeode til ftålle och underholl,

emednn det genom rot fick foda utur Jorden,

men dede utan rot af våxten de fitta uppå.
Lokar åro icke annat ån knoppar imellanlof-

fåftena, fom hår ftå quar och biifva kottak-

tige. Ganfka få ettåriga våxter åro med knop-

par fårfedde, och de fom åga fådana flåppa

dem, då de taga rot och gifva nya våxter.

Fleråriga otter åro altid hårmed utruftade,

ehuru de uti fomliga, befynncrligen indilka
,

icke hinna framtrånga fig, utan man måftefo-

ka dem inuti fjelfva barken.

Efterhvart blad harvidfitt fåfte en knoppoch
all fkjutning fker ifrån knopparna,få hårrorer ftålb

ningen af quiftarnesfåftenifrån bladens ordning,
men deras bojningaråga merendels fin grund uti



fuckt eller dsgsljufet, emot hvilka icke allenafl

blad, utan ock fpådare quiffar efterflråfva vift

ftållning. Bladens ofre fidah opdrages af vårma,
och den undre af fucktighet. Den forras glan«
fande yta, och (aramaniåttning, i fynnerhec
af luftror, torde ibland annat påiyfta atfkyd-
da den fenare, hvars goromål, befynnerligea
på tråd, tyckes vara, at utur luftkretfen fupa
nodiga åmnen for våxten k).

Når kalia årstiden nalkas blir fodan knap-
pare och tyckes fornemligaft anvåndas på nya

jfkotten, hvarunder de fullvuxna och redan

ftyfva lofvens fåften fmåningom loffas. Såle-

des rnåfte de fiefle våxter flåppa fina blad forr

eller fenare, dock btbeholla fig i flrångafre
kold grona några få, fom åga barr eller gan-

fka fmala lof. Om våren uplifvas återdeiik-

fom doda vegefabilier och år det befynnedigt,
at torkat grås til någon del quicknar, famt å-

terfår fin gronflta. Jag har ock fedtdylikc på lof,

fom ibland blifvit ofver vintern quarfittande,
i fynnerhet på plommon-telningar: defle for-

fallne blad hafva om våren blifvit helt frifke.

Imellan Tropici år en ftåndig gronfka, dock

omfas lofven, men gemenligen hvart tredje år.

Moffar (Algæ och Mufti) åro befynnerli-

ge våxtrikets invånare, fom blifvit inquarte-
rade på klippor, ftenar, fandhedar, tråds (tam-

k) Se Hr. Bonnets

artiga forfok harom. Han

gjorde kduftiga lof, hvars

ofre binna heftod af per-

gavient ,
och den undre af

vaf ,
/amt befant derns

vanningar fke ungefhli-

genfom naturliga blads.
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mar, fornemligafl dode, och andre ode plat-
fer, De fortorkas och le aldeles férloradeut

om fommaren, men quickna ater den tid då

andre forfalia. I naturens husholining tjåna
de at famla jord-doft, at fkydda fton, at hia-

dra uttoikning, m. ra. hvarigenom ofruktba-

re platler efterhånd blifva mer och mer bordige.

TREDJE CAPITLET,

Om orters fortplantning.

207. Vi hafva fedt huru flerårige våxter

oåndeligen fortfåttas, om icke fjukdom eller

ytre voldlamheter hårutinnan
gora hinder. Et

fkott i år har knoppar for det nåflkomman-

de, o. f. v.; men hvaråft en knopp gifver blom-

ma, der uphérer all vidare forlångning. Såle-

des, om alla 16f-fåflen på et tråd kunde fram-

bringa blommer, fkuile efter naturens vanli-

ga ordning all ytterligare tilvåxt uphora.
Mårg och et barkaktigt omgifvande fve-

pe tyckas vara oomgångeliga delar for en ort.

Den forrå bidrager ingen ting til våxtens fo-

dande, ty man fer tråd, hvaruti den nederft

aldeles år borttorkad. Defs nytta år ofs obe-

kant, men den tyckes på något fåte fvara e-

mot ryggbaftet uti djur-riket. Jag kallar alt,
fom omgifver margen, barkaktigt,fvepe, ty
ehuru det tråaktiga år fkilt ifrån det, fom e-

genteligen kailas bark, har det likvål derifrån
fin upkomfl. Detta fvepe upfodrar och tilret

der nåringsfaften.
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I anledning håraf kan man någorlunda
farta hvarfore quiltar, knoppar, lof, m. m.

fom hyler någon del af niårg med behorigt
fvepe, kunna flå rot och tilvaxa, då de kom-

ma i jorden, eller genomiympning, oculering,
fkarfning, m, ro. mpaflas i andra ftammar. [

fenare håndellen formeras en knol imellan

flammen och inlatlen, hvilken blifvit anfedd

fålom et affondringsmedel (filtrum), atafhol-

la vild och oduglig laft, men en vinflock
,

fom burit violetca drufvor, ympad med quilt
øl hvita, drager ej allenaft fjelf black, om

han fattes deruti, uran det går ock obehin-

drat up genom knolen i ympquilten. Såle-

des kan ej frucktens belkaffenhet hårledas från

knolens åvårkan på lålten, utan af ympqui-
flens

egen formåga. For éfrigt bor vid des-

fa férråttningar tid våljas, då faften år i tjån-

lig rorelfe, lamt enliga åmnen utfdkas, ty om

quiftens art fodrar mycket mera eller mindre

fbft, an flammens, om de lafva på Ikiljakti-

ga tider eller upfodra våtlkor af for olika lyn-
ne, gå bågge fnart forlorade och bibehoila flg
fålian ofver et til tre år. Denna enlighet år

ej forbunden med deras botanifka indelning.
Vid mecanilka utofningen år hogft angelå-

git, at bågges inre bark ( liber ) paflas emot

hvarandra, ty från defla delar utbryter en gry-

nig genomlkinlig flem, lom efter band mer

fladgas, biir omlider en gemenfam liber, hvil-

ken affåtter
ny tråring. Ytre barken och det

tråaktiga bidraga ej til foreningen. Det vo-

re belynnerligf, om enligt almånt foregifvan-



t!é, karnar af ympad eller oculerad fruckt (kulid

gifva vaxcer af (dammens art. Mig år åfveri

beråttadt, af apelqoidar ympade på Sål) (Sa-
lix caprea) flagit an och burit åplen, rnen at

at kårnarne åter århollits Sllj, Jag hoppas
(nart af egen årfarenhet kunna få ofvertygel-
fe i detra mål genom férfok, fom med all nå-

dig ackrfarahet blifvit andålte. Margen dråf-

Var beftåndigt upfore ,
Tamt utdrifver lof och

quidar. Roten hyfer lålian något deraf, utah

dets kårna bedår af tråacktigt våfénde, och

tyckes hatva benåeenhet af utbreda tig i (or-
den. Icke dels mindre kunna en del orter vå-

xa upnedvånde, då kronan blifver ror. Mon-

ne icke mårgens dråfvande nu utofvas vidl

den åndan, (om forr var i jorden, hvaraf ro-

ten kan blifva krona och tvårtom ?

Men utom de nåmda fortplantningsfacé
år et ånnu våniigare genom frå. De forrå

tyckas vara fonfåttnirig at våxt-lif (vita vege-
tar! va), men det lenare defs borjan. Naturen'

brukarhårtil egna andaker, fom kunna nåmnas

for foreplantnings-delar ( partes fruftificationis )
Och bedå gemenligen af blom-blad (bractea),
blomfoder (calix), krona (corolla ), ftåndare'

(damina) och fpira (pidilluro). Det år icke'

vårt foremål at nogare befkrifva de(Ta, utari’

anmårka allenad, at en blommasoomgångehga
delar åro fro-mjol (pollen), fom alffcrasiftån-

darenas knappar (antheræ), och mårket (dig-
rna;, en del af (piran.

2og. De gamle hafva redan haft någori
humm om årters kon och hefrudninz men det

419fortplantning.



år forfl uti fenare tider, fom denna fåk blifvit

fatt uti någorlunda dager /). At ftåndårena å-

ro hannar, hvars fro-mjol tnåfte g<sra fpiraft
frucktfam, blifver onekeligt, om manveder-

borligen ofvervågar, at hannar och honor på
lamma tid framkomroa; at de åga fådan ftåll-

ning, fora til befrodning år nådig; at honor-

ne gifva til groning odugliga fron, om han-

narne i fortid bortlkåras; at alt fbm hindrac

befrodningen fkadar fron, och tvårtom; med

mångfaldiga flere omflåndigheter, fora famman«

flåmma, at ådagalåsga denna fanning m).

Merendels finnas hannar och honor i fam-

ma blomma, fomlige hafva dock fårfkilta ban-

och hon-blomfter, ja en del på fårfldita flånd.

/) Hr. Ar. och R. v.

Unné har med mångfal-
diga fkål heflyrkt denna

Jats, Jamtfå hår, fnm i

alla andra Naturkånnin-

gens delaruptåndt en lam-

pa, jom kan tjåna efter-
verIden, at trånga lig

fram uti naturens dål-

dafle gommor.

m) Se Hr. v. Linnés

Am, Ac. 1. J. 527. famt
hans afPetersburgifkaA-
caåemien helbntafvar på
frågan om brters kbn qdo.

Enligt nyafte mierofcO-

- ohjervationer fk.aU

fråmjolet varti kår! fyl-
de med pulpa,

i hvilken

en mångd runda, genom-

fkinliga och i alla brter

omtrent lika [iora gryn

ligga, bvilka då pollen
fprickerpå de ihåligahår,

fom genienhgen finnaspå
market

, upfupas \oeh fo-
ras til frnåmnena. Huf*
vudcanalen nedhringar
ock en flor hop. Harens

gangar hajva fmsimellan

åtfkiliig gemenfkap, hvil-

ket i genom fkinliga fpi-
ror [kali kitnna urfkiljas.
Sc Phil, Tv. qdj.
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Huru fjelfva| befrodningen fker år ånnu

en heralighet. At fromjolet icke kommer til

froåmnena, utanat det vid mårket af defsfuck-

tighet fonderfpricker och utblåfer en fpånftig
dunft faura feminalis), år alt hvad våra ogon

hittiis kunnat uplnappa. ImedJertid, då man

vet, at en orts inre delar opnå fig uti blom-

man, och likfom et yrfå blottasifrån Tina for-

rå hndor, at barkens fvampartiga fvepe for-

vandias til blomfoder, barkringarna til kro-

na, trådet til ftåndare och fjelfva margen til

frå'åmnen, lå fynes det troligt, at fromjolet,
fåfom utdrag af barkvåfendet, forfer den til

fro-åmnen kérnada mårgen med barkartigt fve-

pe,
hvarmedelfi: de ifrån våxten fkilde mårg-

partiklar kunna underhollas, och delle åter a£

dem uplifvas, famr frarnbringa fullkomliga 6r-

ter. Detta blifver ånnu troiigare, om man be-

tracktar ortblanningar (plantæ hybridæ). Man

finner då, at olika arter genom inbordes be-

blandeife kunna alftra nya våxter, ja ibland lå-

dana, fbm federmera af egna fron fortplan-
tas. Det fodras en vifs fortplantnings delar-

nas ofverensflåmmelfe, at fådan beblandelfe

må kunna gå for fig, och fom den år fållfynt,
få åro ock dylika foder rara. Men det, fom

nårmare horer hit, år, at deras blad och ytre

befkaffenhet gemenligen liknar fadren, farne

blomrnan eller det inre våfendet raodren, hvar-

igenom deras urfprång tyckes utpekas. Dyli-
ka anledningar finnas i djur-riket, fom långre
fram fkola omtalas

n) Hr. v. Linné, Am. Ac. FLJ. i~i6.



Dm 6rters422

209. For, ; lantnings- de larvas uthrytning flu?

far tilvåxten och lågger grund ni nya prterj

pien når det (kali fke hån orer af nmrtåndig-
htter. F.nort, fom njuier dfverflpdig nåring,
våxer anienligt ?

roen fkjuter fornemligart fflelr

kar och blad. hprfattes den årer iiti tårfti-

gaie otpftåndigheter, få gifver den blomma

pch fruckt. Monne rnan håraf icke har anled-

ning ni den flutfats, at blad pch blommer j

fut åmne åro af lika natur, och kunna efter

prnftandigbeter inbordes foryandlas. An roe-

ra. Alla iof hafva uti fina farten knoppar ,

hvilka hyia fmå åranen til ftieikar, 16f och

knoppar for nafta år. Man kan val icke med

pgonens rilhjelp afgora for buru många påfol-
jande år hår finnes forråd, 5 anfeende til de-

jarpas fluhef; men då man pfyeryågar, at blad,

blomblad
,

blonafodpr, krona, ftåndare och

fpira litta inom hvarandra, liknande en

nad och famtidig utbrycning af flere års knop-

par* at alla upråknade fortplantnings-delar ge-

nom ymnigare rillopp af nåringsfatc kunna vår-

keligen forvandias trt blad, m. m. o), lå tyc-
kas fortplanrmngs-delarne vara en fortidig ut-

iprickning af knopparne, nenrtigen blombla-

den af dem, fora efter i; blomfodret af dem,
fom efter 2; kronan af dem, flom efter 3 ; ftån-

darena af dem, fom efter 4; och fpiran af

dem, lom efter 5 år fkoiat biifva lof. At fo*

dans må..gd har del uri denna férvandlingår
ej otroligt, men på hvad fått, och om den

P) tir. y, Linné a.ftj. 32f. 36 j.



fortplantning, 423

ntråttar alt, vet man icke ånnnu. Det fynes
dock obegripeligt, at brill på nåring enfamt

Ikall i fårtid kunna utdrifva på en gång fle-

ra års knopp-åmnen.

Rorande cn del från, fom ligga inom hår-

da kårnar, lålom i plommon, notter, m. fl.

bor mårkas, at de finnas i en omvånd Ifåll-

mng. Rollellnm våndes hos de flålla emot

lljelken, fom burit fruckten, men hos denåm-

da år lilla ortens rot om a utrnårker ån-

dan, fom lljelken varit fåftad vid (fig. 45).
Om molTarnes frå år redan talt, men under-

hgalfe af alla åro vål Ivamparnes, om de be-

llå af djur, fom en del nyare
forl'åkra p).

210. Våxternas jhrhkning går ganlka långt.
Et enda Ilånd tobak kan gifva 40320 fro,
hvilka om de alla grodde, och vore lika bor-

dige, andra året Ikulle frambringa et antal,
lom utryckes genom quadraten af 40320.

Tredje årets frucktfamhet finnes genom cu-

bering af lamraa tal, o. 1. v. uti dylik
geometrilk progreflion. Efter denna rak-

ning Ikulle på 4 år af et enda fro framlkaffas

2642908293365760000. Andra orter alllra vål

jcke alia en lådan mångd, men lå år detic-

p) Enron Miinchhau-

fen trodde dem fårft va-

ra åtfkilda djur , jomje■
dan fdfle Jig tilfamman
och udgjorde fvampfrb ,

men Hr, Eli is har med

håfta microfcoper, junnit

iJvampars infufion en o*

raknelig fvarm djm\ fom
jåtta frbn i rbrelfe ,

utan

atfjeljve vara fynlige, in-

nan de fortårt en bop af
dem ocb hunnit jullvåxa.
Se fhil. Jr. 1769.
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ke fållfynt at tråfFa dem, lom gifva i, 2, fa
flere tufende.

En 12 års gammal a!m ågerofta til 500000

fro. Hvad biir icke deraf tor anfenligt an-

tal på några år? Sått at detta tråd endafl ha-

de xooooo knoppar, famt at bvart års-lkott

sUenaft hyftc 5, få upkommer jugenomden-
na våg på x år 500000 likfom nya orter. De

hede tråd framtrånga knoppar på många ftål-

len, utom dena lom vårtiden fitta i lofFåfte-

na. De tåla fåledes klippning, ;a hela kronan

kan ibland affkåras, hvarefter ymniga nya fkott

utbryta. Tall, Daphne mezereum, med åtlkil-

lige flere, fkjuta dock endaft från topparne,

få at om de på en gång afbrytas, kunna der-

på aldrig lof vidare våxa.

Lågges hårtil hvad fom genora krypande
rotter, m. m. upkonomer, iå faller manifor-

undran ofver Floras rikedoro, forn Bofanici

hittiis forenat under omtrent 1500 genera och

20000 fpecies. Ibland defla åro foråndringar-
ne obefkrifvelige: uti ftorlek, från de hogfta

Tulipantråd (Liriodendra) til de for blotta o-

gonen olyniige confervæ: uti fågring, fiån

den guldprickada Amaryllis, Gloriofa fuperba,

Caétus grandiflorus, ru. fl. til de oanfenligafte

(vampar: i frodighet, från de feta Cafti och

Mefambryanthtrna til de torre Lichenes: i

prackt, från fiifverfkogarne vid G. H. udden

af Protea argentea til de grå och morka Mu-

fci: uti luckt, ifrån Ceylonskanel-parker, Æ-

gyptens Nyflhantes, fodra Europas lundar af

Citroutråd och med Rolmarin bekiadde bac-
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kar, Americas Plumieria pudica, ro, m. til dø

flinkande Gerania, Vuivariæ och Aflæa cimi-

cifuga: i fmak, f;ån det fota fockret, de an-

genåmafte drulvor, Pifang och Karatas, tilde

fura Tranbåren (Vaccinium Oxycoccus), den
båfka Myrrhan och det fkarpa Capficurn.

Djuren gora årligen grufveligt nederlag,
få at, om naturen ickefagit tilråckeliga utva-

gar, fkulle fnart undergang vara forhånden.

Men en del férfvara fin fruckt med taggar tils

den mognat, fom den iåckra Karatas, och åf-

ven under det djuren forflora, få plantera de

ofta tillika. Foglarne åta up båren, men kår-

rsarne gå ofkadde ifrån dem och med tjånlig
godfe!. Under fruckters fortårande fpillas trå

och kringfpridas, o. f. v. På det, ar icke en

våxt må enfam intaga marken, få år flikfking-
ring nådig, hvilken defsutom underhjelpes
derigenom, at en del fron åro forfedde med

dun eller likfom vingar, och kunna låledes

foras af våder; lomlige frohus åro få fpån-
flige, at de vid férderfprickningen kalla fron

vida omkring; andre faflna vid djur medelfl:

fina hakar, o. f v.

an. Vdxter åro ock fina Jjukdomar undr>

kajlade. 6fverflodig, fér liten eller otjånlig
foda lågger grund til flere fådana. Strång lang-
fam hecta utan fucktighet gor, at de fort vi-

na, fom ej gå djupt med rétterne, men Mos-

farne kunna dock af folen flere ganger iikfom

p} Håraf bar det hru-

keliga ordfpraket kom- 1
mit : 7urdus fihimet tpfi
malfitn caeat.
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forbrånnas och åter quickna afvåfa, famt få-

ledes med någoc ftål kailas Plantæ anallaticce

eller refurgentes q). Hård vinter fkadar tråd,

ja fpråcker dem, om koiden kommer haftigt,
då kårlen åro falle med mad, men gemen-

hgen nitogas mafia fkadan af froft orn vå-

ren, fedan b :jda och kiara dagar fart faften i

rorelfe. Blåft och orkaner deis afbryra, dels

aldeles uprycka; håfngnederbord affkoijer ftun-

dorn jorden, at rotterne biottas: rota angriperof-
ta kårna,quiftar, m m.: ftenar, fomligga i vågen
hindra utbredning i jorden; parafitifke orter ut-

lugademdefåfta lig på,hogagrannarbortfkym-
ma folen, lagre dela fodan, o. f v. Lågges
hårtil, at Båfvern, Haren, m. fl. affkala bar-

ken; at Larver och fullkomlige infecter fortåra

blad
, knoppar och fkott, då de båd behofvas;

atfjelfva rotterne angripas, jaibland ftamrnar-

negenombåras; famt at fron upletas af mång-

faldiga djur til underholl, få kan man någor-
lunda få begrep om de åkommor våxtriketår

underkaftadt, af hvilka deras byggnad antin-

gen fmåningom fordårfvas, eller i haft gores

ofkicklig at hoilas vid lif. Svamparne (Fungi)
våxa haftigt up, men forgå ock likafort, of-

ta på få timar. De hårda och fafta tråd vin-

na fenare mognad, men ffå åfven långre emot,

doch måfte, om ej af forur upråknade tilfål-

q) Mufci uti Binderi:
herbarium (tjjn) q.d !:f>n\

amm i vatten
,
åfven Jor/t

Rom de Jericbo ( Ana-

ftatica hicricbuntd). Se uti

Mem. ds /’ Ac. de Ber-

lin for Hr. Gie-

ditfchs afhandling.
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jigheter, åtminlfone af alderdom flnteligen
forgås. Som en tilring fatter Hg kringftam*?

men for hvart år, få vifar oc£ deras antal

åldern, (om ibland, men lållan, fliger til 3,

4 eller flere joo-tal, men hvarderas tjocklek
Utmårker nåringens ymnighet och ej vintrens

ffrånghet. Hufvudgrenarne åro ej altid lika

gamle, men defs aldre ju djupare de finnas

fotade inuti trådet: fmå fidoquillar åro natur*

jigtvis alt
yngre, ju långre frfn dammen, en-

ligt hvad forut anfort år r).
Når et tråd utdodc lyftar tjålan råtterne

Otur jorden, moflar fåfta Hg derpå, fomun-

derholla nodig fucktighet at pålkynda forrut-

nelfe, Cerambycesoch flere infeder låggaderuti
ågg, larver gora derud mångfaldigagångar och

Hackfpikar (Fici) hugga fonder ytan, for at ut-

draga defle invånare. Med få ord; naturen

bar flere bedånter, fom komma 1 rorelfe for

atrånla Ikådeplatfen från flike affkråden.

Når delarne fo flugk, de up-

lofligaffe utlakats, eller de farofålt
genom gas-

ning forvandlats, biir fluteligen en los jord

quar, lom kalias mylla ,
hvilken utom det jord-

aktiga ånnu Jånge plågar holla någon fetmaoch

någoc faltartigt utilig, hvar en efter fin olika

natur. Det år tilforne nårnnt, at vegetabilier i

almånhet hafva Ikiljaktig lammanlåtning från

djuren
,

dock år detta ej utan alt undantag fant.

Kalk forenad med urin-lyra finnes i djurens

fcien, horn, tinder och ofrige hårda delar, roen

r) §. 206.



fådant falt råkas åfren i fomliga våxfer s).
Hvete hyfer utom det mjoliga (materia a-

mylacea ) et annat åmne, lom rutnar och i

eld forholier fig aldeles fom djurilke delar:

det upiofes ej i kokande vatten, utan hård-

nar och biir genoralkinligt, farat liknar

nog partes fibrolæ i bioden. I jordpåron
inneholles utom det mjoliga likaledes nigot
animalifkt våfende. Hår finnes fåledes en for-

eningslånk bågge rikena imellan, hvilka for

otrigc i åtfkilliga oraltåndigheter vifa enmår-

keligenlighet. Våtlkor,fora roras i beftåmda

kårlj kortlar fora utfila egna fafter; utdun-

ftande och fupande ror; kon och fortplant-
ningsdeJar, fom ej utbryta eller brukas forr, an

vid vifs mognad; tilvåxc, fom fortalt fker i

borjan, och di måft i långdi krafternes afty-
nande forfl: vid extremiteterne, m. m. vitnar

i almånhet om en Itor ofverensftåmmellé,

hvilken blifver ån flrorre, di vidå djur jåmn-

foras med viflaorter, fnm af detfoljande kan

inhåmtas. Sjelfva utvårtes fkapnadenkan ock

ibland bedraga, fora Ophrys inleftifera, med

fiere intyga.

FJERDE CAPITLET,

Om djur i almanhet
.

2i2, Man kan utan ivårighet fliilja de

flefta (tjur ifran vaxter
,

men grånfen deffa ri-

ken imellan år fvar at finna. Alla organiika
kroppar ufsora en ouphorlig kedja, uti hvil-

s) f i- t%

428 Om orters fortplantning.



Om djur i almånhet. 429

feen 2 lånkar, fbm åro til något afflånd ifrån

hvar andra latteligen kunna kånnas åtfkiis, men

ju nårmare de komma ihop, ju mer likna de

hvarandra, och 2 nåftgrånfande gifva inga ty-

deliga fkiljomårken. Således, om hela natu-

rens faramanhang någon gång
fkalle fullkom-

ligen blifva uptåckt, vore alt fyftem och all

indelning omojlig for månnifkor.

Kånfel och fjelfviliiga rorelfer {kil ja de ef-

ter våre tånkfått fullkomligare djuren ifrån br-

ter, men man råknar ock til djurriket endei

{ådana kroppar, fbm vifa foga mera teken til

kånfla och rorelfer, ån vaxterna. De emot

grånfen ftående djur likna våxterna i fkapnad,
fortplantning, m. m. Hvar knopp och hvar

blomma kan anles fåfom en egen ort, fåle-

des år florfta delen af ort-riket en famman-

fatraingaf flera våxter, fom åga nåring från ge-
menfam rot. De i visft affeende enklafte djuren

åropå famma fått befkafFade, gemenligen åro

flera forenade.Binnike-mafken (Tænia)ochDjur-
våxter (Zoophyta) åro håruppå tydeliga prof.

213. Et djurs kånfel och r6rel(er åga fin

grund uti nerverna, hvilka uprinna ifrån ec

ganfka loft våfende, fom fvarar emot mårgen
feos våxterna, famt efter fit låge blifvit fkilt u-

ti hjerna (cerebrun) och lilla hjernan (cerebel-
lum), hvilkas undre utfkott forenade utgora

aflånga mårgen (medulla oblongata), hvaraf

ryggbaftet (medulla fpinalis) år fortfåttning.
Hvar nerv liknar en knippa af mångfaldiga,
fina och parallela tråar, inneflutne inorn ge-
naenfanat fvepe, Hårom forviflås vi någorlun-
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da genom deras åfkådande, roen omhvarfrl

år ihålig, Torn af hjernans pipuga våfende vil!

flutas? Om uti dem en få kailad nerv-faftro->

res, famt icke alienaft til fjålen ofverforer kern

Ikap om utvårtes kroppars åvårkan, utan ock

latter viljans mojliga beflut i vårkftåilighet ?

Eller om de åro altigenom tåte? m, m. det

har ånnu icke med låkerhet kunnat afgoras,.
At nerverne åro kånflans vårktyg intygas ge-

nom tilbindningar, ty deras nedom varandp

delar forlora hårigenom all kånfla; men f at-

tet, huru defie bibringa fjålen emot intrycked
Ivarandc begrep, år och torde långe forblifva

en hemlighet.
Vifla nerver åro* formodeligen genom'

någon egen byggnad, tjenliga at mårka fåda-

na enfkilta forandringar, for hvilka oS la an-*

dra åro kånflolofa. Sådana befynnerliga> kan-

flor kallas ytre finnen, och veta vi icke af

mer an $ dyiika, Det år ock for ofs omoje-

ligt, at om flere gora ofs vederborliga begrep,
ån dem vi fjelfve åga, eller åtminftone någon
tid ågt, ty en fom från fodflen varit blind, kan

aldrig ratf fatta hvad fynen vil fåga, o. f. v.

Åilraån kånfel (taclus) kalias det ytre fin-

ne, hvarigenom vinnes begrep om a'llehanda

vidrorande kroppars yta och fkapnad. Det har

hos månnifkan och flere djur fit fåte ftraxun-

der ytterfta huden, hvarmed ytåndarna af mång-

falldiga nerver åro ofverklådde, i fynnerhet
på fingrarna, fom defsutom genom antal och

boflighet åro de tjånligafte vårktyg, til når-

varande åndamål. Månnifkan tyckes åga'
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detta finne i ftorfta fullkomlighet, och år det

angeiågit for at råtta foreftåilningarne, fom

en del af de éfrige bibringa. Hvad forån-

dringar det undergår hos allehanda olika

djur, famt om Mafkarne (vermes) hafva nå-

got annat, eller om deras kånn*ftrångar(ten-

tacula) åro vårktyg til något ofs berprvat fin-

ne, år aldeles obekant. Foglar, fifkar, yrfå,
ormar och några andra djur tyckas dermed

icke vara begåfvade, eller åtminftone i gan-
fka ringa grad.

Smaken (gnftusf har fit fåte på tungan ,

hvaråft nervernes ytandar hafva en egen och

tåfslik fkapnad. På dem vårka i fynerhetfait-
arriga och uplofliga åmnen, ehuru troligen
fmaken åfven på något fått foråndras efter all-

månna kånfian. Månnifkan f'ynes ock håråga
fdietråde framfor andra djur.

Uci nåfan finnas nerver af den befkaffen-

hef, at en del af de i luften fimmande partiklar

derigenom kunna mårkas. De djur, fora rnafb

hafva finare lukt (olfachis) af nodenåro hårtilge-
nom vårktygens ftorre fullkomlighet utruftade.

Fyrfotade tyckas i almånhet åga denna kånfla i

hogre grad,ån andra djur. En Korp(corvus corax)

kånnerftankpå langt holl, men han hjelpes til-

;]ika mycket af fin fyn, och ofvertråfFas for of-

rigt vida af hundar
,
råfvar, m. fl. En del foglar

fiafva aldeles flutna nåsborar. Mafkarne torde

vara derta finne aldeles berofvade, kanfke ock

en hop fifkar. Hvartil Infecters rorliga horn (an-

lennæ) tjena vet man icke raed fåkerhet, men

jag har ofta fedt, at Ichneumon jacuiator in-



fluckit flna i gamla mafkhå! på tråvåggar, famt

derigenorn ftrax urfkilt, om Sphexfigulusder
lagt ågg, ehuru det legat nog långre in, ån

at det med defs korta antenner kunnat råc-

kas, och i anledning af dylika ron heller jag
tils vidare for troligt, at de åro lucktvårktyg.—

c* s

——
J o

Horfeln (auditus) bibringar de dalringar,
fom luftens partiklar blifvit forfatte uti. Ae

luftvågorne genom hor-gången ftoca på trumm-

binnan; at bårunder medelft horfelbenen och

1 fynnerhet flegbygeln, fom år håftad vid af-

iånga fon 11rets hinna, luftpartiklarnes fvång-
ningar fortplantas inuti formaket, famt vidare

in uti fnåckans ena gang; at den i trummaa

inneflutna och i rorelfe latta luft anlloter på
runda fonllrets binna, fom tiifluter andra fnåc-

kans gång: alt detta vet man Ike, men på
hvad faet mangfalldiga toner tiilika redigt, och

iltan blanning, kunna fortplantas genom fam-

ma luft, famt åtfkilde horas, det år ånnu Ic-

ke fullt utredt. Når gula och blå ftrålar an-

falla på famtm llålle af ogonnåtet fe vi icke

2 fårgor ,
utan en fammanfatt, nemligen gronc.

Hvarfore tilgår icke i luften och orat på Tam-

ma fått? Om luftens partiklar åro af olika flor-

lek, och foljakteligen af fkiljaktig fpånftighet, få

kunna flere toner utan blanning fortfåttas til o-

rat, ty om fåmma flrång (pånnesaf likatyngd,
men långden minlkas til hålften, få finnes den fe-

dan ftåmd enodlavhégre, ånforut, detår,gor
dubbelt flere vibrationer på lika tid: tagas lång-
derne få, at fvångningarne blifva fom 15 til

16, upkommerfeeunda, affamtidigaantalfom

432 Om djur
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f til 6 Tertia minor, af
5

til
4 Q nafta, 3

til 3 Quinta, 5 til 8 Sexta minor och af 5 til

5 Septiroa minor: alle horande til Ptolemaei

genus diatonicum. Men et dylikt medium af

olika fpånftiga partiklar kan nåpligen beftå, e-

medan de kraftigarefnart måfte fåtta fig i jåmn-

vikt med de andre genom utvidgning; det

behofves ej eller, om en partikel, (om fådc

ftot af nagonljudande kropp, bibringar denna

åt fin nårmafte
granne, åfertager fin fkapnad

och blifver i hvila tils den å nyo rubbas t ),
Således år den fkickelig at fora allehanda vi-

brationer, allenaft de icke komma tåtare, åra

at den imellan hinner återvinna fitt forrå Ikick.

Hvad fenlation i orat vidkomraer få år derit

faken ån morkare. Årfarenheten lårer, at då

en ftrång fvånger uti et rum, bårja åfven af

fig fjelfve alla andra, fom med honom kun«

na gora ofverensftåmmande fvångningar. Om

då de tvårftrimmor, fora finnas på fnåckans

Ikiljo-vågg flamina triangularis), åro lika mån-

ga nerv-ftrångar, hviika i folje af fin olika

långd, hvardera råras allenaft af deremot pas-
fande vågor u) y

få vore forloppet begripeligk
Det år dock Tant, at nåmda ikiljovågg år til

ftorre delen benartig, men den kunde vara

roed nerver beklådd. Monne icke de, Tom tje-

na til hårfel, kunna vara fpånftige, ehuru al-

la andra icke vorodet? Hvart finne måfte haf-

Va en afpafTad och egen befkaffeohet,

t) Hr. Euler, Opufc.

u) Se Hr, Mairans afh,
2:dra Band.\

i Mem. de L' Ae. dePuris

\ 1737-
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de kroppars natur, fom fkola kånnas, dro-

nens byggnad år hos djuren olika, Somlige
hafva 2 trum-hinnor, fbm odlorna. Hos

foglar felas horfeibenen, dock tyckas de åga
defta fnnc fullkomligare, ån alla andra. Or-

marne hafva iaga ytre llknelfer til oron, ty
de åro af mufklar och fett betåekte. Cæcilia

vifar liten trumhinna for fynglas och 2 hérfél-

ben, men inga inre gångar: på andra felas

trumhinna och canales lemicirculares, dock

finnas shorfelben. Vatten-Salamandra ocbßåc-

kan (Raja) åga canales femicirculares, men in-

ga horfeiben x). Som Ijudet val fortplantas

genem vatten, åfven då det år luftfritt, få

år ock ingen anledning, at af omgifvande me-

dels natur neka fifkarne horfel y), hvilkas 6-

ron defsntom Anatomien nyligen uptåckt z).

Foglars, amphibiers och fifkars oron åga

ingen auricula, hvilken andra djur betjåna fig
af, at uti vifs flållning på det nogaffe upfån-

ga Ijudet med. Yrfå och mafkar fynas vara

aldeles dofve.

Synen (vitus) forråttas medelfl ogonen.

Ljusfirålarne inkomma genom ognabålet (pu-

pilla), farot medelfl; brytning, befynnerligen i

horn hinnan (cornea transparens) och cryflall-
våtfkan (humor cryflallinus), få famlas, at de

flrålar, fom ifrån en och famma punfl ankom-

ma, åter på en punå af ognenåtet (retina) for-

x ) Hr. Geoffroy,
Mem. des Sftiv. Etr.

Tom. 11. f. 164-183.

5/) Hr. Nollet, Mern.

de /’ Ac. inj.3.

z) Hr. Camper, AB.

Hartlem.



ems, Hårigenom hånder, at kringvarande
kroppar upmålas på botten af ogat, och kån-

feln af defla bilder år det, fom man kalJar

fyn, Målningarne åro upnedvånda
,

men e-

medan de underfta delar af bilderne hårrora

af ofverfla flrålarne, få doma vi ock af in-

tryckens kofa, at de genom dem afbildade

punder åro ofverfl.

Utom Sepia, Iglarne a), och kanlke nå-

gra
få andra, åro alla malkar utan ogon. In-

fefterna åter hafva måftadeien flere Sn 2. En

fpindel åger g, åfven få Ikorpion, Pha-

langium 4, o. f. v,; men de flefte hafva tu-

fendetals, gemenligen forenade i 2 klumpar.
Man har råknat på en fluga 16000, på en

Scarabæus 6362 />), ja på en enda fjåril 34650

ogon r) Antal och flållning årfåtter hos dem

oformogenheteo, at kunna rora ogonen. Fi-

fkarna hafva i fina ogon ingen vattenfaft (hu-

mor aqueusj; men deremo't år deras cryflall
våtfka (lens cryftallina) nåftan klotrund. Fog-

a) Se min afhandling
om Iglar i V, Ac. H.

h) Leuvenhoek, Arc.

Natures.

c) Obferv.fur les yeux
des tnjeEles parMr.Puget.
Man kan forvi[fa jig

,
at

de vårketigen åro ågoti ,

otn hornhinnnn med veder •

Ibrlig acktfambet affkil-

Jes och renas
, ty nar åen

fattes vid hrnnnptmclen
afet microfcop, kan man

genom denna tilftåUning
fe kvart nhjeQfå mangjal-
digt ,

font ononens antal

år. En foldat forefiåller
hel krigshår ,

men af
mmfia pyflmgar ; et Ijus
en ofhrltknelig illumina-

tion, o. /. v.

435
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lame hafva den ypperfta fyn. En Sparf hok

ler en lårka på 20 gånger långre holl, ån en

månnifka, och en GJada vid den h6gd, at bon

icke fynes, Ikiljer redigt de minfta kyklingac

på jordytan. Ugglan och flere nattfogiar haf-

va få fin kånfel på égonnåtet, at de ej for-

draga dagsljufet, men fe ganfka vål i morker.

Vanligen blifver en af dagsljufet uplyft kropp
for månnifko égonofynhg, når affiåndet hin-

ner til 3436 gånger diameterns långd.
Våra grånfor tillåta icke, at nogare utfo-

ra den fkilnad, fom man hunnit utronaimel-

lan djurens finnen. Vårktygen åro hos alla

inråttade efter deras hushollning, få af genom

de 2 forfta kan inhåmtas nodig kunfkap om

vidrorande kroppar, om mer och mer af-

lågfna genora de 3 ofrige, fåmt fåledes upfo-

kas, hvad fom behofves, och fruktansvårda

omflåndigheter undvikas.

-21- Djurens rhelfer aro antingen fjelf-

villige, fom efter behag anftållas, eller fåda-

ne,Jom icke åro viljan undergifne, och kun-

na kallas lifaktige, emedan de til lifvetsbibe-

hollandeåronédige. Mufklarne åro vårktygen,

hvarigenom alt lådant utfores, men de tnåffe

af nerverna retas, at draga ihop fig, hvar un-

der åtfkillige foreller forråttas, på famma fått,

lom med håfftånger. Jag vil endaft nåmna

et prof af hvardera flaget. Då mulklarne An-

comei ulftråcka armen iker det genom en håf-

ftång, hvars underlag ar imellan kraften k och

laften t, (fig. 46); når Tibialis anticus och Pe-

ronæus draga up forbladet år kraften imel-



lan (fig. 47), och når Gaftrocnemii lamt So-

laris lyfta benet up på tå, laften(fig. 48). Mulk-

larne vårka med ftor haftigbet och forunder-

lig ftyrka, lå at några få åro i ftånd, ac håf-

va mycket ftorre tyngder, la hela kroppen.
At i hvar håndelle beråkna kraften måfte la-

ften och alla motftånden bnngas til tyngande
punfter, det fafta ftod, lom rérellen kråf-

ver, noga utmårkas, lamt tillika mufculera vår-

kans direftion. På lådant fått befinnes til arm-

bagens blotta bojande fodras ofver 100 Ikål-

punds kraft. Medelft mulkeln Mafleter for.

mår en hund krofla de hårdafte ben, hvartii

ioo lispunds tyngd ofta år ocilråckelig; mea

oacktad fådan ftyrka, år den dock knapt of-

ver af hela kraften, lom anvåndes. De

vårka ganfka Inedt, fåftas helt når til under-

lagen, fitta på rorliga ftållen, ra. ru. fom alt

gbr ganlka ftor fbriuft på kraft, dock har

Skaparen hårigenom Iparat rum, vunnlt ftor-

re och Inållare rorelfer, m. m. Djurs kroppar
åro famllngar af mångfaldiga machiner, hvil-

ka, om de biifvit inråttads efter våra byggmå-
ftare reglor, fora fornamiigaft fyfta på kraftens

befparing, hade utgjordt ofantliga mallor. Til

djurilkt lif fodras defsutom anfenligt forråd af

kraft, denna har låledes tillika af den Alvile

Måftaren anvåndts til rorellernes utforande

med vinnande af det helas ftérre fullkomlig-
her. Når mufklarne vårka kan utvårtes icke

mårkas på dem annat, ån at de draga »hop

fig både i långd och diameter d), lamt hård-

d) Dr. Glisfon bbll (in arm i vatten ocb fant
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na : om de blekna eller rodna i ytan år ei af-

gjordt. Sjelfva grundorfaken år ånnu en gåta,
lom man dock hittiis med åtfkilliga gifsningar
fokt uplofa. Sotnlige hafva hartii an våndt lifs-

andarne(lpiritus animales), andre blodet, an-

tingen enfamt eller dllika med dc forrå. Om

fjelfva fattet åro tankarne ån mer (kilde. Ut-

tomning, och i lymterhet ifyllning af nerver-

nes eller mufklarnes karl, yrkas af de flefle,

hvarigenom nodig fårkortning tros fke,aotin-

gen medelft famma mecanifmus, fom vårkar

på rep, då de fucktas e ), eller enligt mufk-

larnes fåmmanfåtning af oåndeligen fina blå-

for, hvilka hafva med hvarandra gemenfkap /).
Man vet bågge defle inråttningar vara i flånd,

at lyfta ofantiiga maflor. Ånnu i dag vifas

floder både i Conflantinopei och Rom, til-

hvilkas upråttande man rnåfl våra troflarne, och

quarnflenar hafva blifvit lyftade genom hlott

inblålning i flere vederborligen fammanbund-

ne blåfor. En del anfe raufklar fåfom famlin-

leflåndigt ,
at ytan foll,

då mufklarne vor o i a-

ålion.

e ) Bertier boller Ilo-

dens vårkan på de vrid-

na mufklarnes filrer f6r\
råtta orjaken til deras

aEiiori
,

hvilket han med

fynnerlig konft utfort i

Phyfiaue des corps ani-

mes. Han på(iår
,

at om

en mufkel ratt injic te-

rns hlifver et oandeligen
fint rete vajeulareJynligt

,

beftaende af nerver
,

blod-

ocb vatten-kar il: vat-

;/hin fkall gå i fpiral

' bring fibrerne.
j f) Hr. Senac bar med

all mSjlig ftyrka fokt go-

rn dama mening tro-

lig.
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gar af aflånga fmå rum flocula), famt yrka til-

Jika, at i nervfaften finnes (yra och i bioden

något alkalifkt, hvilka då de i blåforne råkas,'
upvåcka frålning, fom utfpånßer ochgor dem

rimda, hvaraf åfven foreningen fadt heraco-

puia explofiva g). Andre hafva inbiilat fig ,

at nerv-faften har få ftark attraffion til villa

delar af blodet, at decornpofition Iker, då

de råkas, och en Ipånftig luft blifver los h).
Men defie och flere meningar antaga dels an-

nan kårlens byggnad, eller natur af våtfkorne,
ån de åga, dels forklara de icke rore’fernes

fårdighet, ej eller deras fortfåtning ibland fle-

re timar, fedan hjernan blifvit borttagen, famt

i hjertat efter dels affondring från kroppen i).
Den af Kongl. Vet. Åcaderaien i Berlin for

år 1753 belonta hypothefen år foljande. Ner-

verne åro medlare imella« hjernan ,och mulk-

larne, ty då de ratt bindas eller aflkåras blif-

va de fiftnemda fnart kraftlofa. Det famma

hånder med mulklarnes tilhorande pulsådror.
De forrå hafva fin formåga af lifsandarnc,
fom utgora det aldrafinafte åmne, hvilket ut-

ifrån kommer in i kroppen och fores i lym-

pha nervalis. Hvar fibra mufcalaris beflår af

oåndeligen fina hopvridna tråar och bar inu-

ti en i mångfaldiga fmå rum delt canai, hvil-

ken, åfven lom alla nefver, år fyld med lifs-

andar och deras vehiculum. Så fnart nu vil-

g) Willis,Duncan,

h) Kell, Noguez.

i) Exempel barpå fin-

nas hos Woodward, Chi*

rac, von Haller, med

dere.
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jan bcfallcr någon rorelfe liklom utfpånnaslifs-
andarneåtfin beftåmda led och bringa behoriga
mulklar til hopdragning genom flik utvidgning,
roenhvar partikel behofver cj rubbas lå langt
fbm hela fin diameter, ty då Ikulle hvar fiber

blifva dobbelt tjockare, ån foruc. Pulsådrorne

aflondraen medlymphanervalisnogenlig, men

grofvare fafr, fom underhjeipeer vårkan; denna

finnes ymnigt hos de olkåliga djuren, hvilka

deremot hafva foga af de fina fpiritus anima-

Jes k). Mycket år emot foregående fader le-

dermera anfort, men jag har redan for lan-

ge uppehollit mig vid gilsningar.
Alla Ijelfvilliga roreller, lålorn gå, hop-

pa, fpringa, klifva, flyga, firama, krypa, m.

m. åro mångfaldiga féråndringar underkaftade,

Någre få utom månnifkan gå upråtte på 2 fot-

ter, fåfom Sitnia latyrus, Mus jaculus, m, fl.

hvartilfodras en fynnerlig vana, atholla krop-

pens centrum gravitatis inom villa grånfor af

balis. Andre fyrfotade gå på alla fotterne, flyt-
tande 2 diagonaliter motfvarande tillika, men

roed ganlka olika fårdighet. Då en engelfk
haft år i ftånd på 1 minut at lågga mil til ryg-

ga,
kan den lenfardiga Bcadypus ej gora et fteg

på lamma tid. De lom klifva nytja ibland

både fotter och ftjert. En del hoppa eller ka-

ffa lig up i luftkretlen, Elater lagd på rygg

{pringer up i vådret och kommer derigenom

k) Se Hr. Je Gats fvnr

pa Berli nfka Acadetniens

Jråga y bvaraft denname-

ning med mycken (iyrket

af ron och forjok finnes

utfbrd.
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I rået ftållning på fina ben: Poduræ gora med

fvanfen, famt Cicadæ, Gråshoppor, Chryfo-
melæ laltatrices och Mordellæ, med bakfot-

terne
,

30 til 30 ganger langre hopp, ån de

fjdfve åro, hvilket ingen Voltigeur kan på långt
når efterapa. De fom hafva flere ån fyra fot-

ter fågas egenteligen krypa. Sexfotor fram-

fora ock diagonaliter de ytterfla. Tiofotade

fjåril-larver, fora plåga kallas Geometræ, ut-

fttåcka och fafta fråmfta fotterne, lamt flyt-
ta ledan bakdeien under ryggens krokande
lå långt fram, lom den kan komma, hvadan

hvart (teg ledan blir nåftan få långt, fom kro-

pen. De flåppa lig ibland af råddhoga ned

på en trå, och hjelpa fig ledan på den fara-

ma up medelft framfotterne, fom dock går
nog långfåmt, men jag har på AI en gång
funnit en liten landtmåcare, fom til min fto-

ra forundran rått behåndigt och fort Iteg up.
Emedan fpinn-vårten fitter ftrax under rnun-

nen kommer altid hufvudet at hånga ofverfl,
och denna, i ftållet for at med framfotren al-

lena linda fig up, kaftade bakdelen b til c (fig.
49), fattade tråden med bakfotterne, fvång-
de ledan hufvudet til d, och lå vidare fkirc-
vis. Sextonfotade larver borja med de 2 eller

3 fiftaledernes forkortning och bojning, hvar-
igenom de komma långre fram

,
och denna

rorelfe fortfåttes i ordning. De kråk, fom
hafva inga fotter flåpa fig fram på åtlkilliga
fått, hvilket kallas krålla; en de! hjelpa lig
genom våglika krokningar, hvarigenom en

hal kropp tårnmelig fort kan flyttas, fom fy-
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nes af ormar; andre forkorta fkiftvis vifla

delar. En utflråckt Metmafk (lumbricus) hop-
drager efterfta hålften, fom deraf biir tjoc-
kare: år han åter forkortad ofver alt, fom då

ban blifvitrord, eller år i hvila ,utftråckesfråm-
re hålften allena, ty genom ytterligare utdrag-

ning biir reflen får fvagt motftodoch gårvårke-

ligen tilbaka. Når hufvudetfådt fåfte forkortas

alia lederne i ordning framifrån tils han fådt

minfla raojliga långd, då å nyo framdelen ut-

ftråckes, o. f. v. DdTa rorelfer bjelpas me-

delfl ringarnes taggar på raagfidan, hvilkamitt

på ftå rått ut, men på åndarne iuta åt raittein l).

Djuren i vatnet hafva Tina befynnerliga
utvågar at komma fort. Kroppens bojningar
och fenor hjelpa dem fram, hvarunder medftjer-

ten fåfom et roder ftyres. Omgifvande meclels

tyngd låttar mycket rorelferne, men kråfver

ock antingen tjockare hadelier defs belåggning
med hårda fjåll. En de! villas jåmntpå botten,

fom Flundran (Pieur. flefus), och kanna ejlyfta

ilg up
til vattnbrynen, men deremot åro någ-

rafå i ftånd, ac ej allenaft upfprittaofverytan,
utan ock at Fiyga långa flycken derofver

,
fåfora

Trigla volitans. Somlige flyttafigganfkafackta,
och en del kunna aldrig af fig (jelfvekomma
ifrån fut ftåile, (om corailer och Djurvåxter,

men de åro derfcore ej utan allrorelfe: de ut-

kafta fma armar och meta dermed fmå krak

I) Hr. Prof. J. A.

Marray bar 1-169 * en

afb. de vermibus tn le-

pra , noga befkrifvit met -

majkars magtaggar.
Zte

rfro på alla
.



i almånhet, 443

til underholl. De fleftefimma med ryggarne up-

åt, men Notonefla vifarcckprof af dem, fom

ligga vidépne på vatnet. Klotmafken (volvox

globator), fom finnes i alla vara dammar, har

inga leder eller fynliga vårktyg, titan ar fom

et klot, efftorre, ån et knapp-nåls hufvud, icke

defs mindre flyttar den fig i vatnet, både med

och utan rullning ; han kan åfven ftå på fam-

ma ftålle och rulla omkring medelpunflen in).

Mafkarnes rorelfer åro få mycket underliga-
re, fom en del af defta flåkte icke fkall vifa

något fpår, hvarken af hjerna eller ryggbaft n).

Luftens invånare måfte vara lått utrufta-

de for at kunna fimraa uti få tunt element.

De ftorfta foglar måfte derfore holla fig vid

jorden, fom Strutfen och Cafuarius, hvare-

mot några få fyrfotade djur, igenom utfpån-
da hinnor imellan fram-och bak-fotter kunna

våga fmå relor i luft-kretfen, fåfom Flåder-

mcMs ( Vefpertiliones), flygande Ikornoch tåt-

tan (Sciurus och Mus volans ), En 6rn lyf tar

fig efter hånd få hégt, at han ej fynes mer,

hvartil fodras, om. han år mitt ofver åfkåda«

ren, åtminftonc 18800 fots lodrått hogd. En

Falk tyrkes ibland ftå helt ftilla i luften, roen

kommer ofta fom en pil med en forunderlig
fart. Sådesårlan tager fin våg likfom i vågor.
En Torndyfvel heller jåmn flyckt, men en

Dagfjåril vacklar an åtena, och ån år andra fi

dan. Med få ord: djurens fjelfvilliga rorei-

tri) Hofmarfk. Hr. Bar.

DeGeer, Het. Acackm.

Handlingar

n) Hr. y. Haller,



fer åro obefkrilveligen foranderlige, men låm-

pade efter hvar arts behof och hushollning. I-

bland de aldrabefynnerligafte årovålde,fom
medfcra kropps-delarnes affondriog. I Ame-

rica fkali finnas en kråfta (Cancer ruricola),
fom lefver på det torra, hvilken når någon
tager efter henne, eller orter bredvid

,
fkiljer

ena klon (chela) i fran lin led, famt kaflar den

emot hånden, falles dervid och kniper grufve-
ligen i några minater o).

Ibland de lifacktiga rorelfer år biodens

omlopp den mlrkvårdigafte. Genom hjer-

tats hopdragning { lyftole) drifves bioden ifrån

hégra kamraaren in uti lungans pulsåder (ar-
teria pulmonalis), famt ifrån den vånflra in-

uti ftora pulsådren (aorta). Således tryckes
den fram uti pulsådrorne och alla deras gre-

nar, men går omfider ofver uti blodådrorna

(venæ), af bvilka lungådren (v. pulmonalis)
forer en del in uti vånftra hjertorat, och hål-

Sdern (v. eava) uti det hogra. Under hvar

hjertats utvidgning (diaftoie) infaller deruti

blod. Pulsådrornas fpånftighet, blodådrornas

luckor,m. m. underhjelpa omloppet. De kring-

lopande vådkornes rcångd år efter alder och

omftandigheter olika, men Ikattas hosen full-

vuxen åtminftone til yofkålp., hvaraf dock min-

dre delen år rod, uran antingen gu) (lerum), el-

ler vattenaktig (lympha). An;agas26|ikålpund,
eller g6g cubik tam blod uti en raedelmåttig
Mriånniilka af 170 lkalp:s vikt, och at vid hvart

1 _

e] Browrs, Jacquia.
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pulsflag omtrent 1,047 c. tumdrifves ifrån vån-

Iftra hjerckaramaren in uti flora pulsådern, få

kan biod-roaflan gora et omlopp inom 5 mi«

nuter, då 75 pulsflag fåknas på hvardera p).
At vågen år anfenligkan finnas deraf, at gian-
:dulæ om 1 tums långd och hålften lå ftor dia-

meter fkattas beftå af karl, til 600 fots långd,
når de utvicklas i råt linea qj. Efter denna

;grund befinnas vafa capiliaria for bioden ut«

;gora 16000 ganger månnilkans långd. Rorel-

fen år i de finafte réren ingalunda få fvag,
fom en del inbilla fig; en arteria af \ lineas

diameter år befunnen drifva bioden til mer ån

7 fots hogd, då Iliacaej tvingat den til hålften,

och hos grodor går den fortåre, ån ogat kan

foija med r). Pulsådrones Ipånftighet gor, at

vid hvart hjertats hopdragning lida de at blod«

vågen en utfpånning, fora på flere flålien kan

karmas och kalias vanligen puls. På 1 minut

p) Noguez går fol-'

jnnde ntråkning. Hvnr

hjertkammare rymmer
minit 1 nns blod, ochfom
omtrent 4000 bopdrag-
ningar fke i timan

, ja

går på denna tid
230

Jkålp, genom hjertnt. Sat-

tes blodmaffan vara 23

fkå/p,
,

go pulsjlag fke i

mmuten
•>

aortas diame-

ter 0,73 fr. tum, få biir

0,4187 mynningens aren
,

T7ied hvilken ompå imin.

dernti indrifna blodmas-

jan 132,72
dividerns, fås

312 tum, men fom din
-

Jtole åtminftone intager
hnlfvn denna tid

,
hor

numern fordubIns, bva-

dan fåledes blodets råt-

ta hafiigbet biir j 2 Jr,
fot på 1 minut

.

motubilis.

r) Hr. Portal, Man.

de f Ac, rjfy.

445i allmånhet.
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g6r den i punclum faliens 134 flag; hos ny-
fod de tilise; hos medelålders folk 60 til B®}

ftrax efter måltiden okas antalet med 10 eller

12, och afven då fåmn nalkas; vintern min-

fkar ungefårligen med xo ftag eraot fomma-

ren, och i zona torrida kan bela antaler

til isoj i eatharral-febrar 110-120, menifvå-

ra exanthematifka eller tertianer 130- 140, och

kan nåpligen kånnas annat, ån undulation, få

fnart den hinner ofver 134 r).

Uti fofter går bioden ftrax ifrån hogra til

vånftra hjertkammaren medelft aflånga opnin-

gen (foramen) på fkiljovåggcn imellan hjert-
orornen. Så fnart luften intrångt i lungan,
fom (ker forft i hogra loben, fkali en valvu-

la tryckas for afiånga opningen, hvilken tap-

per den och Inart faftvåxer, men ibland hån-

der tilfalligt vis, at det ej feer fullkomligen,
då ock någon formogenhet vinnes, at lefva un-

der vatten. Forlok, fom blifvitanftalte tnedval-

par, gifva anledning at tro, det ypperlige dyka-
re kunde ftrax efter fodelfen beredas, Man har

nemligen få bundit en hynda, at bakdelen boils

neduti lagom varmt vatten
,

under det hon

fsdde: valparne lades ftrax efter uti Ijum mjolk

l cima, fingo fedan andas lika lange, hvarpå
de fkiftvis ånnu 2 gånger hollos i mjdlk och

s) Hr. von Haller.

Han fatter haftigbetev-
ne i puls-ocb hlod-ddror-

ne til bvnrnndra
,

jom

Si til 3; vid hvartpuls-

flag f lods uttbmning «-

tur vdnftva hjertkam-

maren
y

hvadan 30 fkdlp.
hiod omlbpa inom 3 mi-

nuter. Se Fhy/ioL
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fria luften, utan at de håraf något tycktes li-

da t). Håraf foljer åtminltone, at fria luften

ej år få oombårlig for folter
,

fom fo.r fullvuxne.

Blod (cruor) år lammanlatt af kulor,
hvilka hvardera af någre foregifvas belfå af

6, lamt hvar en af dem årer af 6 mindre, o.

f. v. «). Andre forfåkra blodet vara lamman-

fatt af platta fpånftiga ringar, med 2 til 7 le-

der, (om ofta Ikola Ikiljas ifrån hvarandra x)\
men delle utfickter torde vara optilke forvil-

Iclfer y). Luften fynes antingen (jdf under-

holla biodens fårg, eller medfora något der-

til tjånligt åmne, ty den fvartnar i vacuum,

åfven (å Iker emot botten af karl, men i båg-

ge håndelfer årervinnes rodhet, då fria luf-

ten kommer åt dem; den år ock morkare i

b'oci ån puls ådrorne. Bioden Ikiljer fig fjelf-

mant, då den kommer utom kroppen, i ro-

da kulor j Lympha, lom inom 3-4 min. i fria

luften borjar yftas, och med 46-49 gr. vårma

llrax kan bringas dertil; lamt ferum, hvilket

t) Grefve de BufFon,
Hifl. Nat.

u) Leeuwenhoek, a.

fl. Hr. v. Haller nekar 1
aldeles

,
at llodkulorna

kunna uplnfas i mindre.

De[fe kulordro hos alla

djur lika flora och deras

tvdrlinea
-fa oo

af 1 tum
>

debollavårkeligen jdrn ,

hvilket icke finnes i lym-

pha .
De fordelningar

Leeuvenhoek fedt voro

affammanlupen Mod.

x) Della Torre. Hans

\lphætul<e af half parijer
!pundis diameter okar oh-

jeSiers tvdrline a 2yd o

ginger. Se Phil. Tr.qdf.

y) Se F.FontanaswyÆ

ohjervationer , utgifne i

Lucca i~6d.



ej coaguleras af fig fjelf, utan fodrar min ft

70 gr. hetta at lopa ihop. Om defle delaf

fvara emot fmor, ofl och vafla i rojolk af-

gora ej de hittiis anflålte forlok. Enligt nya-

re ron, fkali blod holla fritt alkali mineraie

y), och åfven något ammoniacalilkt, om det

år fant, at flinkande flycktig alcalifk luckt

kånnes, då vid åderiåtmng bioden emottsges
i ftarkt kaikvatten s).

Amphibier och fifkar hafva icke mer ån

en bjertkammare, men kali blod, forn hos

dem léper i tunnare liquidum, parallelt, utan

forvirring och rullning, lamt tyckes beftå af

ovale och plattare kulor, ån hos dem, fom

åga varm. Af karlens och biodens inbordes

åvårkan upkoramer under gnidning vårma
s

hvadan ock de djur, fom hafva fmå hjertan

och fvagare våtfkornes omlop åga kali blod.

Hos de varma år den kring 3 6 grader, och

formodeligen lika i biod-och pulsådror a).

Intermittente febrar hoja Thermometern nå-

got ofver 42, och de hetfigafte til 58 b). In-

fefternas kringlopande våtfka år blek och de-

ras hjertas belkafFenhet ånnu obekant. Fjåril-

fkråpukar tyckas langs efter ryggen hafva et

fammanhang af flera hjertan c) t
Malkarnas

y)

z) Whytt, ejjay on lim•

water.

a) Hr. de la Fond,
Econ. anim.

b) Martine,Hales,

c) Malpighi. Torde

handa
,

at det ar allenafl
enftorpulsader. Man vet

hvarken defs hor jan eller

flut. Den drifver vatfkam

jramat.
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iråtfkor åro ej heller r<sda och deras kringfo-
rande ån obekantare, ån Infeflernas.

Orfsken til hjertats hopdragningar tyckes
icke finnas ud nerverna eller ffålens åtgård,
utan i dels flora retelighet. Den infallande
bioden aggar, derigenom fker hopdragning,
fom uphorer få fnart det retande år utdrifvit,
men då hjertkammaren vidgar fig faller åter

blod in, o. fv, c). Kalla djur hafva långre
och meri reteligc hjerta, ån varma; fmå fyr-
fotade aniraalier hafva fnållare puls och file-

des åfven reteligare hjerta, ån de florre d).
Blodets omlopp bårrorer férnemligafl af hjer-

tat, hvartil ockfå bidraga pulsådrornes hop-
dragnings kraft, nervernes vålde på pulsådror-
ne, rnmfla karlens fugning, m. m.

Andedrågten kan vål på vifst fått råttas
©feer var vilja, dock fker det må fla genorn

]ifaktiga rorelfer, och råknas gemenligen 3 puls-
flag, under det luffen en gang går in och u-

tur lungan. SS lange et folier ligger i fin
fnoders lif åger det ingen refpiration, men

få fnart det kommer derutur flråfver luften

at ineranga, hvilket underhjelpes af flerno-co-

c) Hr. voni Haller
har med utvalda fårfok
vifat det i Comm. Soc.

Gott. tom. 1. Borellijkat-
tar hjertats kraft vid

hvart flag til 3000 fkdl-

pund och ihopa medpuls -

ådrarnes til 133000, men

denna fiyrka dr icke Idtt

at afmdta och kan defs-
utom ej altid vara li-

ka ftor.

d) Dr. J. G. ZirD"

mermann, Diff, qji.
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ftalifka brofkcn,fom vidfodflen klåmmas, och

då de blifva lediga, medelff fin fpånftighet up-

lyfta broffet, hvars utvidgning gifver omgif-
vande medel tilfålle at rufa in. Hårvid kom-

ma exfpirations mulklarne i vårkfamhet, då

rorliga refbenen åro drifne ofver fin natur-

liga ftållning, och lungans upblåsning trycker
diaphragroatifka nerverne, hvars mufculera åt-

gård foljakteligen minfkas: brofkens eladifka

ofverdrifna fpånning måde ock Inart af fig
fjelf gifva efter, hvilket alt bidrager til ut-

k'åmraande af den indragna och omtrent til

af vårman utvidgada luften. Men hår-

under uphorer tryckningen pådiaphragmas ner-

ver
,

den dråfvar derfore å nyo at hopdraga

fig nedfore, infpirations mulklarne få fin dyr-
ka igen och et nytt andedrag fker é). På detta

fått fynas de blåsbåljor fattas i gång och hel-

las i rorelfe, fom åro få oombårlige at dritva

hela machinen och confervera defs lif. Vid

hvart andetag indrages omtrent 50 cub. tum,

men vid utandandet går falian få mycket bort,

om icke med kraft utblåfes, då langt mer och

ånda til 275 c. tum kunna århollas/k Fina

inje&ioner och andra obfervationer vifadefs-

utom gemenfkap imellan lungan och blod-

karlen, få at vårkeligen en del luft af de fe-

mte upfupes, fom fedan circulerar, famt om-

fider antingen med utdunftningarne férflyger.

e) Se Hr. Davids

Di(f, fur le mecan. cf /’

ufage de la refpiration ,

helunt i Rouen rj6j.

f) Dr. jurin, Phil.

Tr.
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eller vid utandning åter utdrifves. Svettoch

andre djurvådkor holla mycken luft, (om båd:

fynes i luft-tomt rum, det år dock helt (åkert,
at ej alt inkomrmt genom lugan, utan tillika

en anfenlig portion med mat och dricka. I-

rnedlertid finnes håraf, huru ofunda ångor ge-

nom andedråckten kunna inkomma i de om*

lopande vådkor och hafteligen fordårfva he-

la maflån. Som luf;en fålian hinner til 36 gr.
vårma, fom blodet åger, få fvalkar refpira-
tion vanligen, til hvilket åndamål åfven lun-

gans ftora utdunllarde yra bidrager g), tydet
år af ron bf-kaot at Thermometer, opdragen u-

tur någon flycktig vå;(ka, faller dels mer, ju

haftigare denna afroker. Går luften i tempe-

ratur når til eller ofver kroppens vårma biir

andedrågfen alt tåtare och mer befvårlig, (arat

omfider in flam nr; eras lungerne. Forlok inty-

ga hkvål, at underltundom månni(kan kan tå-

la ofver kokhetta hela quarten och kan(ke

långre, ja en kanin utan fynnerlig olågenhet
til och ofver 70 gr. hela halfva timan h). Ge-

menligen uthårda djuren flere timar innan de

do, fåledes år funnit, at en kanin i 45 gr.

kan lefva 13-18? en (tark katt i inemot 50

ej fulla 6 i), hundar i 40-52 omtrent 7 k).

g) Dr. Jac. Keil fknt-
tar heln inre ytnn af en

medelmdttig mdnnifko-

hinga til otntrent 160

qua dr. fot
,

eller vidpaft
jo ganger ftorre

,
ån he-

la kroppens
,

den dr dock

troligen an ftorre.

h) Hr. Tillet, Mem.

de l Ac. i-fty..

i) Hr. Gaber, Mife.

Taur. tom. u.

k) Hr. R. Dimze de

cnlore animali, ,



o. f. v. De aflidna djurens våtfkor finnas ej

afrotaanfluckne/), Mycket kali, tåt eller fuck-

tig luft hafva ock fina bcfvårligheter, dock

kunna åfven hår anfenliga foråndringar utan.

fynnerlig fkada någon tid fordragas m).

Den luft, fom kommer utur lungan finnes

omtrent til \ minfkad, menforlorar foga om

den flere
ganger indrages, biir dock mer ocb

mer ofund, ej genom brift på fpånftighet»), u*

tandelsderigenom, at den fulleligen måttasmed

utdunftnings materia ocb kan fedan ej mera af-

fora, dels emedan denna utdunftning tyckes å-

ga någon rota, åtminftone liknar den fådan

luft, fom flådt ofver rutnande åmnen. Garn-

la djur, i fynnerhet om de ej fmåningom blif-

vit vånde vid en luft, fom flere ganger pas-

lerat lungor, do deruti ganfka fort. Det år

befunnit, at den åter blifver fkickelig at an-

das, om våxande otter deruti hollasinneflutne*

hvilket år ganfka mårkvårdigt o). Utom den*

na Skaparens anftalt fkulle luftkretfen får de

flefte djuren fnart blifva en forodelfe. Flugor
och f;årilar fynas intet lida i den luft, hvars

/) Hr. Gaber /. c.

tom. 111.

tn) §. 106.

n) Om en kyk/ing fat-
tes under tdt recipient ,

ifrån hvilken gdr et rbr

7i ed i vatten
,

finnes vid

hvnrt andetag vatnet i

rbret upfliga et flycke ,

men vid uthlåfandet li-

ka mycket falla igan:
emot flutet hiir denna

rårelfe långfammare,
men

finrre. Dr. Hamilton,

Pbil. Tr.

o) Hr. Prieftley, Fhil..

Tr. *77 2.
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forfra indtagning fkulle doda en rotta, och A-

phides lefva lika vål i forfkåmd, fom i en

aldeles fri och fund.

Amphibier kunna mer ån andra djur fty-
ra andedrågeen efter behag. Fifkarne hafva i

Ballet for lungor gal (branchiae), hvarigenom
de indraga och utblåfa vattenblandad luft.

Inleßernas andande år ånnu befynnerligare.

Vårktygen åro fammanfatte af tråar fnåckvis

lindade kring ytan af en cylinder. De flafte

hafva på hvar fida et iångt luftror (trachea),
fom med oåndeligen fina grenar (bronchix)
utfprida fig genorn hela kroppen, men opnin-

game eraot dagen (ftigmata) åro hvarken til

antal eller ftållmng hos alla lika, icke en gång
altid hos famma arter vid fårfkilte åldrar, ty

ån tråffas de på Tiderne, ån vid bak-eller fram-

delen. At luften år defla djur nådig borejtvif-

las, ty om ftigmata cåppas, eller de, fbm

letva i vatten, inneftångas medelft på ytan ga-
ten olja, do de innan kort. Det år dock tii-

hka visft, at åtfkilliga kunna lange lefva i va-

cuum, i vatten och fpiritus vini, famt fedan

aldeles återvinna fina krafter. En del forlok

gifva anledning at tro luften infupas genorn

ftigmata, och fedan ifrån dem åter utblåfas,
hvilket liknar refpiration p), men hos andra

p) HrAde Reaumur

trodde
,

at luften utgick

genom fina åpningar på
hela kroppen ; Urr. ] ,)e

Geer och Bonn Qihafva

anftdit jårfbk, font tyc-
kas vifa

y
at den åtmin-

(lom ibland afgår jrån
ftigmata,



måtkes ingen liknelle til flik andedragt q). Lar-

ver til F.phemeræ, Libellulæ, rn. fl. lom lef-

va i vatten, fynas vara forledde roed vårktyg,
st fila luften från omgifvande medel, jufl fom

fifkarne. Mafkarnas laet at andas år ånnu o-

bekant.

215. Delsutom forekomma mångfaldiga
andrn jbråndringar nti djurriket. Storleken år

ganlka Ikiljaktig. Hvad åro rnilliondeiar af

fandkorn, fom fynglas fåtta ols i ftånd at be-

trakta
,

emot de ofanteliga Valfilkarne? Hvad

år Honingsfogeln (Trochilus) emot Struflen

(Struthio camelus)? Skapnaden år ånnu olika-

re. Hvad år den enkia klotmalken
, på hvil-

ken inga leder, intet hnfvud, inga fbtter, m,

rn, emot denkonftiga månnilko-kroppen ? Nå-

gre djur hafva inga forter, andte tufenderals.

En del hafva ganlka mjukt Ikinn; andre åro

ofverdragne med hornlkyldar, fom Dalypus
och ormarne; andre med ftenlkal, fom fnåc-

kor och coraller; ja en anlenlig fliare har in-

ga ben inom kroppen, utan år i det kaliet

ofverklådd med benhud, fom infekerna. Hår,

taggar, uli, fjådrar, fjåll, m, m, utgora gan-

ika olika betåekningar, låmpade efter hvart

djurs lefnads-art och olika behof. Likaledes

åro forfvars och anfalls vårktyg, taggar, tån-

der, fnablar, klor, nåf, ra. m. for hvart flåk-

te egna.
• r.

•
rx c n c.

f*
r\p •

Olika fårgor tråffas hår i ftorfta ofverfi6.i.

q) Se Hr. Lyonets
Iruité anatomique de la

chemlle
, qui rouge

li

bois de Saule.
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Nereides gora genom fitt Ijus hafs-ytan gni-

llrande; Medufæ uptånda der llårre fken; Pen-

natulæ phosphoreæ uplyla hafsbotnen. På det

torra ly'fa åtlkilliga. Uti varmere delen af Eu-

ropa och Indierna åro flera flag Cantharides,

Elateres, Cicadæ, Scolopendræ, m. fl. fåda-

ne, I morker gifver en Lampyris italica få

mycket Ijus, at man kan le hvad klockan år,

men 5-6 fodras at låfa groft tryek, hvaremoc

en enda Americanlk Laternaria år tilråcklig for

all flyl r). Foglar och fjårilar utmårkas i lyn-
nerhet genom de aldratåekafte fargor, Gull

och filfver glans tråffas fornemligaft bland fi-

lkar och de minfira nattfjårilar.

Hos månnifkan och andra djur kunna al-

lehanda låten åffadkommas medelft den luft,
Tom ifrån lungorne utblåles genom våderftru-

pen (afpera arteria). Vid defs borjan fitta at-

Ikilliga brplk (larynx): ftån bafis af arythenoi-
des gå framåt 2 lenfirångar til.mediet at in-

re och undre delen af cartilago fcutiformis,

formerande kanterna af fpryngan (glottis): ftrax

under defla ligamenta fitta 2 andre, lom åga
lamma långd och tåffen. Delle flxångar, ef-

ter behag och belkaffenhet olika Ifåmde, åffad-

komraa åclkilliga Ijud, nar den utfarande luf-

ten latter dem 1 fvångmngar. Vid finare to-

ner lyftas brofken up ,
fom fitta omkring vå-

derftrupens ånda, men nedtryekas vid grof-
vare. Man kan låtteligen ofvertyga fig hår-

r) Hr. Fougeroux be

rattos hufva f'unnit, at

alkah uphjvar och fyra

jlåcker denna phofpho-
rus. Se Hr. De la Lan-

des Foy.



om medelft en några dagar bl6tt larynx, fom

vid ftrupens aflkurna ånda åger et val fart-

bundit ror. Når derud blåfes, utan at brofkea

på något fått rubbas, hores en grof ton och

de ofre ligamenterne fvånga helt tragt: tryc-
kas hårunder thyroidea och crico:dea emot

bvarandra vibrera ftrångarne dels mer, junår-

mare brofken komma ihop: då endera af de

ofre tvingas eller fkadas åndras ej ton, men

iker det på bågge fås aldeles intet ijud: om de 6f-

re ligamenterne borttagas och cartilagines ary-
thenoideæ bojas framåt gifva de undre finare

ton, och aldrafinaft, då ftrångarne fkiljas få, at

de endaft vid åndarne hånga ihop. Håraf

nes foija, at hår år et dobbelt inffrument; li*

gamenferne åro ftrångar, fom efter befkaf-

renhet och fpånning vibrera olika
,

och afpera
arteria år pipan, fom bibringar luft, hvarige*
nom fvångningarne upkomma. Sprynganso-
lika vidd, då luftens mångd år den famma,
vårkar allenaft på budets ffyrka, fom måde

blifva fforre, når opningen år liten, och tvart

om p). Om et yantora, furn det foregifves,

p) De gamle anjdgoI

vaderftrupen for en pipa,

fom (kapade Ijudet ndftan

på famma fatt. fom en\

Fletct. Galenus trodde

dock redan, at glottis \
fornemligaf bidrog,

hvil- j
ket Jsdan afDodardmed
all mojehg ftyrka Hej
Vtf6rt i Mm, de f Ae.

iioo. Han påftod, at for-

Ændringen af fpryngam
vidcl var til olika Ijuds

\ for mer ånde det rattu med-

\let, men Hr. Ferreinfø*

i vifte 1141 ,
at ej opnin-

I gen afglottis , utandefi

Idppars eder kanters vi-

brationer åfiadkomma rh-

ften> hvilket fedan an yp-
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|p i ffånd at urfkilja, når af 2 likljadande

Ifrångar den ena forkortas allenaff af

fin långd, fom endaft g6r ton, få kan

deraf någorlnnda fiutas til den forunderliga
mångd af fkiljaktigheter, fom en roft m6|'eli-

gen formår vårkflalla, om den an icke antages
kunna redigt utfora mer, ån 2 octaver, eller

Iltet ofver 12 toner. Då en ftrång gor min-

dre ån 56 vibrationer på 1 fecund, tyckesdefs
Ijud icke af våra oron kunna fattas, detta år

fåledes den grofvafie ton vi kånna q). Sång
beftår uti ombyte af toner, men tal uti farm

ma Ijud, fom genom munnens delar lider

foråndringar. Den forrå fynes åga fin natur-

liga behaglighet deraf, at de fvångningars an-

tal, fom tillika horas eller foija påhvarandra,
åro fins imellan famrråtelige, åtminffone

ej raårkeligen gå derifrån
,

hvaremot de, fom

tydeligen åro incommenfurable hollas for dis-

fonancer. Til angenåmt uttal fodras, at ijudet

får gå både genom mun och nåfa, hvaraf

kan domas huru oricktigt i flere fpråk utryc-

kes, når det ej får komma in i nåiun, eme-

dan det kalias tala i nåfan, fom juft år tvårtora.

Hos fjung foglar åro fenflrångarna fmala och

ganfka fpånftiga, men hos hefa och råmande

djur breda och flaopa. En del af de forrå, i fyn-
nerhet de, fom bo på vatnet, hafva larynx ne-

derfl der vaderftrupen grenar lig r) ; andre

terligare blijvit tiplyft af

fir. J.G, Runze ien Diff
de vocø ejusque organo ,

utgifven i Leiden rjy 3>

q) Hr. Krafftj Phf,

r) //V.Heris fanc
j
Mern.

de t Ac. qjs.



åga afpera arferia bojd, (om valthorn s).
Geoom flika och ibland beiynnerliga anftalter

åftadkornmas de oråkneliga låten, (bm dage-

ligen rnårkas t). Fyrfotade djur horas (ållan

■J, hogft £ mil, ehum de viftas vid jordbry-
nen, der luften år tåtaft, hvaremot en fogel
kan horas ftån fådan hogd, at han icke Ty-
nes, (åiom ftorkar, vildgåfs, m. ft. hvartil

minft \ mil får en hel flock behofves, och

det ifrån et medel, (om år rnånga refor tun-

nare. En påfogel, hvars volum ej utgor

af en oxe, héres dock fåkert åfven få langt,
och den hila nåckiergalen åtminftone (å vidt,

(om en månnifka, Emedan foglarne hafva

ganfka fin horfel, (å åga ock de flefte fynner-

hgen Ijuflig och bojlig roft, l Africantka och

Americanfka odemarker finnes dock knapt nå*

gon fjungfogel, utan omkelige (krikare. Mon

det kan hafva r.cågot fammanhang med invå-

narnes vildhet? Fifkar, mafkar och infeder å-

ro aldeles dumme, dock kunna en del brum-

ma med vingarna, fom humlor; andre der-

med pipa,
fom

mygg-, ja en del gråshopper

(Grylli) upvåcka Ijud under det de långa bak-

fotterna fttykas emot vingarna, hvilka ock

s) Pbil. Trans. i-]6q.

t) Imellan våndkret

jarna våxa tråden fro

digt och hngt. Krnnnrna

hopflåtas genom en myc-
kenhet krypvåxterfåfafi ,
at tråden val kunna hng-

; gas af och åndock hån-

\ga quar.
Under deffa

hvalf kan man najlan

fortora all horjel (tenom

de mångfaUdiga laten af

Apor , Papegoyor ,
m. m,

jom hår ho/la til.
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hos foraliga arter åro genombårade, och ha-

len raed egna hinnor ofverdragne. Någre Ci-

cadæ hafva hårtil vårktyg, fom likna trum-

rnor «), o, f v.

Hvar art undergår ibland efter climat,

lefnadsfåttjålder ochandra omftåndigheter gan-

ika irtårkeliga foråndringar. Vi hafva deraf

tydeligafte prof. På Patagons-kuften finnes

folk af 7 til 8 fots långd x), hvaremot Tro-

glodyterne inuti Africa, Java, Amboina och

flerftådes knapt hinna ofver 3 s). Europeer-
ne aro hvite; Morerne ivarte, puflige, med

krufigt hår, ftora låppar, en lammetsiik hud,

nedtryckt nåfa, och quinfolken hafva et hud-

hånge ofver blygfeln (fmus pudoris) a). Arae-

u) Hr de Reaumur.

ar) Magellan, Loaise,
Sarraiento och Nodai,

fpaniorer; Candi(h,Haw-
kins och Knivet [den en-

da, fom ritat af dem),

engldndare; Sebait, de

Nort och Spilberg, hol-

landare ; och z franfka

fkepp, berdtta Fatago-
tjerna varajdttar. Win-

ter, Narborough, tn.

/?. nyare
neka det. An-

teligen har Comm. Byron
med en del af fitt man-

fkap i Dec. i~6y på en

gang fedt och omgådts
med flere hundrade af

detta folkjlag på liran-

den af Magelians fund:
den minfia var 6\ e.fot
och deras anjårare 7,

z) De dro hvita, åf-
ven fom deras krufiga hår

.

Ogonen runda med gul
hgonring och fall-hinna

(membrana nichtans ).

Quinfolken hafva blyg-

fel*bange. De bo i bergs-
rejvor, fe endaft natte-

tid, då de gå ut. De

hafva egit fprak
,
tro jor-

den {hr dem vara fka-

pad, m. m.

a ) Formode ligen ara

Morer dlfta mvånarne i
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ricanerne åro kopparrode med fvart rakt hår,
utan fliågg by. Hvad

I
f'årgenso’i ikhet vidkom-

mer få måfte den ej enfamt horrora af chma-

ter, emedan morer i granfkap med Esquimaux
bibeholla fm f vårtar), och Earopeer, lom i

flere leder lefvat i zona torrida
,

fin hvichet,

ja der finnas ock forniigftådes hvitt folk från

urminnes tider imellan tropici d). Som cor-

pusmucolum altid åger famma fårg,fom krop-
pen, fåmt utfvettar ifrån papillæ nerveæ, få

målte någon del af nerv-fatten i blanning med

villa våtfkor åftadkorama olikheten. Anato-

mien vikar ock, at hos Negrer hjårnans kår-

na år mork: iikaledes bos Tvarta kaniner e).

%ona torrida, hvilka fe-
dermera af Mahorneta-

per, 7artarer och India-

ner på fajia landet blif
vit til en del utrotade,

Jamtpd Manilin, Borneo,

Ceylon ,
m. m. nidgade,

at begifva Jig til ae otil-

gkngeligafte ftdllen inuti

/anket.

li) De fom lo intilvd ■

ftrafidan nfCordilleras fi-

re ndftan bvita. De lefva

utiheftdndigt lugn. Ndr-

viare ftranden biir fol-
ket kopparfårgat.

Hr.

Bouguer.

f) Hiji .

des voy, Tcm.

XUI, P- 3 2*

d ) 3- 27-

e ) Ofver buden(epi der-

mis) bar tva lager ,
det

ytre grått nch det undre

(corpus viucofum ) [vart
bos Morer. Se lir. Arch

.

Bæcks ron i V. A. H.

i~ipB. Ar. Meckd har ock

funnit hjernans kdrnaoch

fintet af defl harklikn va-

jende hafva fatmua fdrg,
Mern. de l' Ac. de Berlin

,hvilket [edermera ge-

nom dtfkilliga diJJeßioner
af Hr, !e Cat drhejiyrkt.
Se defl Traité fur la cou-

leur de la[eau burname.
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Resbefkrifningar tala ock folk med fvan-

far på Nicobar, Java, Manilla, Formofa och

flerflådes f). Deffe och flere befynnerlighe-
ter fortjena myckea upmårkfamhet och yt-
terligare underfokning. Ofta bedraga refande,
deis af okunnighet, dels i brift på nogare granfk*
ning, dels ock af begår at foreflålla underliga
ting. Man kan dock vara fåker, at aaeren-

dels någon anledning varit, ehuru fakens råt-

ta befkaffenhet underftundom bortblandas. De

hela 600 fot långaormar, fom vifafigi nord-

rjon, vet man nu vara flere Storar (Acipen-
fer flurio), hvilka vid vifla tilfallen flålla fig
i få långa rader g). De gamle talte om Sire-

ner, hvilka til median nog Jiknade månnifkor,
men til nederdelen fifkar. I Carolina finnes vår-

keligen i tråfk et djur med både gal och lun-

ger, naket, med naglar på framfotterne och

fifkftjert, fom ock fkall kunna fjunga, men

det år endaft 1 quarter langt b). Mon någon

f) Koping herdttar.nt

nar det fkepp ban var up
-

på, ankrade jhr Nicoh ar,

kom en mdngd fvartgult
folk med långa kattnm-

for om bord. De ville hyta
Jig tiljdrnjhr papegoyer ,

men då ingen ville handia

med dem,vredo de halfar-

va afjinafoglaroch upåto
dem rå. Se hans refa.
Bontius fåg pd Borneo

folk ifran her
gen inuit

landet, hvnrs ftjert var

endafi några turns for-

långning af os coccygos.

Ptolemæus talar redan

om folk med fanfar
, Je

hans Qeogr. L. VII. c, .

o

g) StOOT.

b) Hr. v. Linné bar

ifran Dr. Garden fadt
et fådant djur

.
Se DifJ.

de Siren Lacertina,
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ftorre och ånnu okånd art gifvit anledning til

de gamles beråttelfer? Mon Kraken (micro-

co(mus) år någon ofantelig fjofljerna ij? Ef-

terkommander torde kunna fvara håruppå.

En del djur, och kanfke flere an man hit-

tiis vet, åro ftarkt eleflrifke. Håftar och kat-

tor gniftra af fådan eld, då de i morkret gni-
das, Ånnu underligare år den få kallade E-

le«Strifka ålen (Gymnotus eleftricus), hvilken

mitt uti et få rotvande medel, fom vatten år,
kan upvåcka denna kraft hos fig och utdela

våldigaflotar, då han rores,antingen omedel-

bart eller med metaller k). Om flere i rad hol-

la ihop med den rårande kånna de ock flag.
Denna fifk uppeholler fig på ftenig grund och

trifvas ej gårna andre ihop med honom. Den

finnes både i Africa och Sodra America. Svar-

taflafvar, fom komma til Nya veriden, kånna

honom rått val, åta den begårligt och hafva

konflen, at taga honom utanringafte olågenhet,
hvilket Vildar i America åfven gåra, fattan-

de honom haftigt och flarkt om ryggen /).

i) Pontoppidan talar

hårom. Det ftyter up på
(lort diuh och i klart vå

der
, fbreftåUande hlir.da

klippor eller en o af i

mils omkrets
, medmaft-

lika taggar.

k) 1 Harlemfka hand-

lingarne tom. V! heråt-

tas flaget biifva (iarkaft
,

om fi/ken råres medguld.

vidgalet och i fucktigt
vader. Der flages ock

,
at

bly ej fortplantarflåten,
hvilket ej pajnr med e-

leQrifk natur
,

om det år

riktigt . Forlamning och

nndra kramper bafva af

dylika ftotar hlifvit ho-

tade.

1) Neue Phyf. hel. i

band.



Aldra mårkvårdigafl år, at denna fifk drages
af magneten, nåflan fom jårn, famt blifver

derigenom aldeles kraft-los och oformogen at

utdeia ffotar, innan han någon ftund varit fri

och åter hunnit famla ffyrka m ). Af famrna

natur tyckes Krampfifk (Raja Torpedo) vara,
fbm ifrån iångre tid tilbaka varit bekant for

fin egenfkap at meddela dylika oinfamma kån-

ningar, då den vidrores n). De gamles ignis
lambens har troligea varit ele&rifk vårkan o).
Man har annars flere exempel både i åldre och

fenaretider af raånnifkor, hvars hår under kam-

mande gniftrat, ja hvars hela kropp under-

flundom blifvit flrångt ele£trifk p).
En del djur ligga vintertiden i dvala. Bjorn

(urfus ar&os), GråfTvinet (urfus meles), Igel-
kotten ( Erinaceus europæus ) och Mullvaden

(Talpa europæa) intaga vinterquarter uti Ot
cfober hos ofs i norden, famt dfvergifvadem
i Mars. Flådermofs, Bergråctan (Mus mar-

mota), m. fl. ligga likaledes kånflolofe un-

der ftarkafte kålden. Hos defla och dvlika

in) ZV.Schillig, Mern.

de l’ Ac. de Berlin i-j'jo.

n) Se Kæropfers Am.
,

Reaumurs afh. 1714, mitt

tal om åfkan p. 102.

m. fl.

o) Anchifes fpådde

mycket godt om fin fon-

fonAfca n ivs
y
emedan hans

bufvud vifte fådan lågn ,

hvarom Virgilius !jun-

ger Æn. L. 11. Cicero,

Florus, Livius och Va-

lerius Maximus heråt-

ta om Servius Tullius,

at hans bufvud tinder

jhmn i barndumen om-

gafs af et fken.

p ) T. Bartholinus de

lnce anirnalium.
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Ikall bioden icke circulera 5 de ytferfta ’detaf

och utdunftningen vara Tå håmmad, at en lång
fafta kan urhårclas. Grodorna loka få djupt
vatten, at det icke bottenfryfer.

Många djur flytta årligen på vifla tider,

Somhgefoglar begifva fig ifrån norden om ho-

ften, iormodeligen emedan vatnen tilfryfa, an-

dreibriftpå vårma, infefter eller annan nodig
foda. Reforne antrådas forr eller fenare, och

fullfoljas långre dier kortare våg, efter behof

och omftåndigheter. Man vet,atiomlige ftanna

i Skåne, andre i Tyfkland eller Italien, men nå-

gre fortfara ånda til Ægypten, Senegal, och

kanlke långre. Bdynneriigt år, at ej altid

hannar och honor foljas åt. Så hånder med

Bofinken (Fringilla coelebs): honorna flyeta
til fodra Europa, men hannarne ftanna ge-

menligen 5 Skåne. Svalorne forfvinna hos o(s

hoftetiden, kyrkofvalan (H. apus) eraot flu-

tet af Augufti, husfvalan (H. ucbica) något
feraare och fift ladufvalan fH. ruftica), men

om våren, gemenligen i Maj,komma de til-

baka, dock ej aldeles i omvånd ordning, ty
den andra vid bortgången år gårna några da-

gar forr framme, ån den fifta. I Italien vi fa

de fig redan raitt uti Mars r), och blifva å-

ter oTynlige i bonan af Oft. j). Det år hos

ofs en almån Tågen, at de litrga på Tjoborten,
och ehuruderas gravitas Ipecifica ej tiliårer dern

i junka, Tamt brift på foramen ovale hindrar at

r) Plinius, H. N. L.\
Vlll. c. 26 ; L. 11, c. 41. j

s ) Plimus, /. c. L
,

Vill. c, 2i.
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! lefva undersåtten, få måfte man vå! tro det*

i foro mycket annat i naturen, hvilket ånnu år

Übegribeligt, om det allenaft vore afgjord fan«

i ning, men oaktad all ofpard m6da har jag
i birtils hvarken fjelf kunnat få fe någon om

vintern upfilkad, eller tråffat et enda pålite-
I ligt ognavitne. Monne då ej naturligare,; år,
at tro dem flytta, och det defs tjdigare ju
Iforr infecler felas på de ftållen i luftkretfen,

! fora hvar art måft viftas? Jag tror åtminfto-

i ne få tils deras ofvervintrande på fjobottei*

I blifver tydeligen bevifad. Rågn och kéld rån-

!fa bågge luften från yrfånad, fålcdesdå kold

: och nederbérd tilhopa jaga fvalorne från nor*

; den
, flciljas de får ymnigare våta enfamt ifrån

I Italien, nåftan farama tid. At i Ægypten fin«

nes en få forfårlig raångd (valor, Tom genom

hopfåttning af millioner bon kunnat fåtta bora

for Nilen uti Heracleotilka oftium f): at de

der yngla 2 ganger om året u) i at der år vår

i Oftober och November, famt fkord i April*
hvarefter hettan blifver ganlka befvårlig, for-

torkar landet och dels minikar infecterne, dels

drifver dem i fkygge: alt detta, ro. m. gor

troligt, at en ftor hop ifrån éftra Europa ta-

ga fin våg dit, hvartil ej Ikulle behåfvas 18

t) In Ægypti Hera-

cleotico oHio molem con-

tinuatione nidorum va-

ganti Nilo mexjpugna- 1
lilem opponuut (tadii fe\

re unius fpatio , cjuodbu-
mana opera perfid nori

pofjet. Piinius, L. Xi

33 *
..

u) Piinius, /, e,



dagar ifrån Torne, eller omtrent 400 mi!, om

alltnaft 2 i timan låggas til rygga, men det

år, (om vi flrax fkola få fe, flere refor f6r

litet. Hvad vindarne ibland hindra det årlår-

ta åter andra. Under fådan flyckt måfle de

något fprida fig for at ej lida brift på foda,
hvilken nu finnes i Ægypten til obelkrifve-

lig mångd, belynnerligen af vatten-infefler ef*

ter floden. Defle utlånningar måfle dock åter

fkiljas herifrin, då den forbrånnande hefran

borjar. 1 b6rjan af Oft. anlånda fvalorri! Se-

negal, och Nåcktergalar, g til 10 dagar fedan

de 1 fodra Europa laknats x). Skarp fyn och

vig fart gor foglarnes flytfning lått. Man

vet, at en Falk flugit åcminflone 125 mil på
16 timarjy), då en Hjort eller Eli ej kan låg-
ga otver 20 på en dag ti! rygga; enCrn Ivingar

fig ibland inom 3 minuter få hogt, at han

biir o/ynlig, fom gor 10 mil på timan, o. f. v.

Laikor, Gokar
s

Sådesårlor, m. fl. férlvin-

na åfven om héften, utan at man vet hvart

de taga vågen. At de ligga i ihåliga tråd eller

dybka Ikrymflor år ånnu icke bevift. Hvad

jag flere ganger ledt år, at Sådesårlorne vid

fu forfta anlåndande om våren komma flere

tilfamman och ganfka hogt.

x) Hr, Adanfon.

y) Den Falk
,

fomjan*

des fran Canarterne til

Duc de Lerme, anlande

til Tenerijfa ifrdn An-

dalujien få 16 titnar.
,

Henric ll:s Falk forf.hg
Jig efter en ar.nan fogel
från Fontainehlenu ccb

fångades andra dagen på
Malta

,
bvaråfl han igen-

kandes af Jln ring.
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Fifkårne gora ock vidloftiga færder, Siil

(Clupea harengus) kommer vid årets bérjan i

obefkrifveiig mångd från norra polen. Den

delar fig i 3 flockar, af bvilka den våftra f6l-

jer America på oftra fidan; den millerfta an-

lånder i Mars til Island, iedan til Orcaderne,

England, ra. tru hvarernot den oftra ftrykef
utmed norfka och danfkå kufterna, fkiljer fig
i mindre partier, forø å nyo forenas i Aflan-

tifkahafvetat antråda återrefan. Dennafjoarmé

beledfagasaf en flor myckenbet foglar, fjodjur
och andra fifkar, foro af dem eller dels foljefla-

gare åga fin foda. Någfa dygn, imellan 3 til

14, fére fillen komma Lopare(DelphinusOrca),
lom fordrifva från alla grunda ftålién andra

fifkar, få at råmen kan låggas der i ffed,
roen nårmaft efter dem folja Torfk (Gadus
Callarias), Kabeljå (C. Morrhna), Långor [Gi
Molva), Sey (G. virens), m. fl. : långre ifrån

gå Sål (Phoca vitulina), Tumlare (Delphinus
phocæna)och Haj (Squalus acanthias), famtyt-
terfl ftora Valar (balænæ). Silien ftår fomlig«
flådes på i - 200 famnars djup fom en vågg,-
från botten til ytan, och defs florre fiendér Hil-

de i rad utanfore hela 50 milen parallelt medl
ftranderna.

Lax (Salmojupfliger i floderne och kaflar fig
med forunderlig flyrka up for de hogfla forsfar.

_Några djur anfiålla ordentliga
t

tåg, utan

at binda fig til villa tider. Man trodde for-

dom, at Lemiar (Mus leromus) rågnade nej
från raolnen a), men det år nu vål bekant,

t>j Wormius utguf 16jy en bel bok
t

bvaruii
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at de holla til på hogfta berg, hvarifrån de

fomliga år afmarchera i otrolig mångd. De

gå fm våg rått frara ofver vatten och land,

bryta igenom hvad forø ligger i vågen, eller

gora en omvåg, at komma i fin ftråt tilbaka;

de fortåra grås och rotter, hvarigenom deros

våg några finger djupt och 1-2 quarter bredt

igånkånnes. Sådane ftråckor ligga lå alnar ifrån

hvarandra, men altid parallelt. Anmårknin-

gar ofver våderleken vifa, at defie refor an-

ftållas til nndvikande af ovanligkold eller Ino-

inångd, fom de kånna langt forut. De kom*

ma fedan tilbaka, men knapt ty utora

andra åkorømor, åtfoljas de af ftort antal råf-

var, mårdar och hermelinera). Vidborjan af

1600 talet ofverfvåmmades Bermuderne få af

råttor, at alt åteligt i hus och på marken for-

tårdes: jorden var full af dem [och tråden af

deras bo: de furomo från den ena til den an-

dra och forfvunno efter 5" år nåftan på] en

gang h), formodeligen af hunger, ty naturen

brukar ofta denna utvåg, då en ohyra ofver

måttan 6kat fig, ja de upfrltaofta hvarannan

inbordes. Vilda dufvor fCol. macroura) up~

peholla fig i norra America til otrolig mångd,
men då fhon flanger dem från fin foda flyt-
ta de til fkogarne hos Illinois, eller i fali af

mifsvåxt der, til Penfylvanien och Virginien ,

i fådane fkockar, at luften formorkas, trå-

han hjtider til at bevi-

la phyfifka mbjlighetenaf
fådant ragn.

a) Se Vet. Ac. Handl,

och
174.9.

1) Hiji. Gen. des Voy.
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dens qulflar afbrytas och marken betåekes til

flere fots hogd af tråck c).

Gråshoppor, i fynnerhet Gryllus migra*
torius, komma ibland i forfårliga hårar tran

Tartanet, fdlja vinden och hinna underftun-

dom ånda til Skotland, fora 1748* De for-

raorka folen och fortara ak gront, der de fli

ned, utan at Ikona barken på tråden d). I

Sleben mårktes 1746 otaliga flockar Trollflån-

dor (Libellulæ). Mon detta års torka hårutin-

nan hade någon del? I Americavandra påvis-
fa ffåilen en art myror hus ifrån hus, och åc

ingen annan utvåg, ån at flytta undan tils de

gjordt fitt befok och aftågat. Dylika fårder

ike icke utan orfaker, hvilka bora fokas dels

i delle ftrofvares egoabehof och lynne, dels

i våderlek och andra tilfålligheter.
216. Djurs kroppar åro utan genfågelfe

de konfligafte byggnader vi kånna, och ehu-

ru otuikomlig vår kunlkap om deras famman-

fåttning, delars bruk, ra, ir. kan vara, lååc

det lilla vi veta dock mer ån tilråckligt, at

fåeta ofs i ytterfla forundran. Alt år afpas-
fat och på det nogafte inråttat efter hvar arts

fornodenheter. De åro ganfka famraanfatte

och fuilkomlige machiner, men orfaken, hvar-

fore man hittiis med få ringa framgång kun-

nat til deras forklarande nytja mecanifka och

hydraulifka fanningar, bor icke allenaft fbkas

uci vår otilråckeliga kunlkap om machinens

c) Dr. Kalm, F. Ac.

11. ly#,

! d)Hr,Gleditfcb, Mem

Ider Ac. de Berlin
, 77/2.



iri'mfta delar, utan til ftor del uti den regøe

rande hufvudkraft, fom uplifvar delle konft-

ftycken. Et kånnande och rånkande vafendes

vårkningar tyckas aldeles vara undantagne i-

frSn de iagar, fom fqrfarenheten lårt ofs at

rnateria folier. Således, ehuru alla kroppens
deiar i fjelfva verket åtlyda vanliga rordfe-

lagar, få blandas de likvål ofver alt. hindras

dier fdrokas genom fjålens åtgård, och torde

man omfider
genom nogafte utråkningar of-

ver de forrå karma ueftaka ftorlelen af kå-

lens va- kan, ehuru man formodeligen aldrig
kan begripa fattet.

Qfkåliga djurens forhollande ofvcrtygar
ofs fullkomligen, at de icke åro hiocta ma-

chiner, utan at de, åfven fom vi
, ftyras af

något ådSare våfende. Vi åro uri okunnighet
om dels art och egånteliga befkaftenhet, men

derom tiiiåtas vi knapt tvifla, at det på något
fart hknar vår (ja!, ehuru det år mycket o-

fuUkomligare. Deras ytre finnens befkaffenhet

och olikagrader af fulikomlighet bidraga otvif-

velaktigt mycket til hvart djurs fårfkiita lynne
och upforande: och efter de hafva kånfla och

minne, hvarmedelft famlas årfarenhet, fåkun-

na de ock hårigenom vinna en flags foradling.
Vi (ederforegamladjur med iångt mera forfick-

tighet undgå fina fenders forfat och lift, an de

unga. Detta ftråcker fig dock på långt når

icke ti! den hogd, fom hos månnifkan. Id-

iom våfentelig fkiinad ud fjelfva våfendets na-

tur, hårrorer fådant deraf, at djuren icke haf-

ya nlgra på inbiilning grundade behof, utan en-
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dafl naturliga. Defle åro fåda, ålfkogocb fårlvar

e not tiender. En, efter kroppens byggnad råttad

bojdfe eller fin kånfia finftinflus), utvilar for

hvar art de råtta foremålen (objecta), och låtcec

at nyeja dem, dock kunna haml nodigaforeta-
ganden ofta genom dfning och lamlad arfaren-

bet anféaiigen låtcas och fårbåtras. Den lom

någoriunda kånner et eller anaat djurs husholl-

ning kan icke tvifla at få i Ijelfva vårket

tilgår. Det år forunderligt huru hvar art

kånner fina farhga tiender, åfven forfla gan-

gen den fer dem. Jag har derpå fedt många
mårkvardiga prof, både ibland de flora och

minfla kråken, lamt haru hvar på fittlåttfo-

kér fkydda fig. En art larv til en Curculio,
fom bor imelian bågge ythinnorne på afplof
och lefver af det kottaktiga, flamrar på de tor-

ret hinnorne, lom på en trumma, lå fnart ea

liten ichneumon, lom bred%dd honom foksc

inlågga et ågg, latter fig på famma blad. Han

kånner honom llrax, och friar figofra geno ti

fitt buller, men hans tiende har ock fin lifl,
lom ej lållan hjelper bonom til åndamået,
hvilket jag med noje flere ganger varit vitne

til. For fina ungar våga djuren ofta iifvct.

De, fom lefva i låillkap, gifva hvarannan te-

ken, ja I‘åtta utoofler, lom Åporne vid G. H.

udden, då de ftjela i trågårdar eller plantager,
Tamt for éfrigt hjelpa hvarandia både i arnete

och inbordes forfvarande. Af alla år ingen, lom

mer iiknar måtaoilkan,ånSimiaSatyrus,hvilken
åger lam na gång, ftorlck

,
utfeende och invar-

tes Ik'apnad: den Ikiljes tran andra Simi«e der*



uti, af låren och benen på undre fida'n åro

kottfuile, at inga påfar finnas påinfidanaf kim

benen, at anficktet år platc, m. m, i hvilket

ak, la'mt defsutom til tånder, tunga, hjårna
och de flelta ofriga oroftåndigheter den kom-

mer ofverens med månnifkan, men Ikiijes dock

ifrån henne derutinnan, at refbenen åro 13 par,
då de likvål i vårt fiåckte ganfka fållan gå of-

ver 12. Skapnaden af några invårfes delar år ej

beller aldeles lika é). Oacktad (Sjbefynnerlig of-

yerensflårnmeile finnes dock hos detta djur icke

någon lådan formogenhet, at fatta abftrafta

begrep och at tala, lom hos månnilkan, ehuru

det kan iåra åtlkilliga kroppsofningar, låfom at

gå årender, at fitta til bords, at åta Tom folk,

ro. m.l De råafte foikfiag hafva något Ipråk;
roen hos deffe finnes icke ringafte fpor der-

til. Jag vet våi hvad fom kan invåndas, netuli-

gen at månnilkor, fom bSifvit upfodde biand

yilddjur hafva funnits fpnnga på 4 for-

ter
,

klifva behåndigt i tråd
,

och oformog-
ne, at gifva annat, ån vildt låte. Hårpå kan

ock ånnu ej annat fvaras, ån at exemplen
åro få och kanike ej vederborhgen underlbk-

te, då de framftålt fig; delle ulllogar hafva

forraodeligen kunnat bri ngas til något fornuft,
ehuru defs fvarare, ju åldre de varit. Manni-

|kan år fåledes veterhgen det enda våfende på

jordklorer, fom kan och bor gen om tankar

och betrakcelfer ofver det kringvarande lyfta
fig éfver grufet til Skaparen, lamt vorda och

arkånna defs oåndeiiga fulikomligheter.

f) Cirefve de Buffon, Hift, Aat.
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FEMTE CAPITLET,Om Djurens foda och tilvaxt.

217. Efter djurens mångfaldiga och olika

arter malle ock fårlkilt {pis vara nodig. Na-

turen har anflagit llorre delen at njuta under-

holl af våxtriket; fomlige lef.va af rof; andre

af as, och minfta antaiet njuter af llennket

uppehålle. Utom Helix lapicida, fom tyckes
fråta hårda kalkllen, hafva Pholades egente-

ligen tilholl uti lera, mårgel och kalkllen. Man

kunde tro, at .de inkomrait, då åmnet varit

mjakt,rnen det år befunnit, at hårda kalkflenar,
{om tagits i falta berg och brukats tiifåftnings-

byggnad vid Toulon uti hafsvatnet, hafva fe-

dermera blifvit af delle djur angripne /). De ly-
nas icke hårtil åga någon fråtande våtlka, åt.

rnmlfooe finnes intet Ipor derefter, då de åtas.

Uti naturens hushollning år ingen ring
forgafves inråttat. At alla arter och djur måtte

bibehollas uti en vils efter behofven afpajfad
piångd,

få har hvart {lågte li na egna boltål-

len
, egen inquartering och egna fiender. Hår-

igenom bolles naturens fkådeplats jåmnt vid

makt. Det fom år fjukt eller briflfålligt ftry-
ker gemenligen forft med, doda våxter och

djur fortåras, ohyggeligheter fkaffas utur vå.

gen, hvarmedellt naturens prackt bevaras och

fornyas g). Alla djur bidraga hårtil under

det de elterftråfva fin egen fordel, dock ot-

råttas målt af de minfia. De ftora åro dels uti

f ) Hr. Fougeronx de

Bondaroi, Mem. deS\Sp,
£tr. tom. H.

g)Hr.v. Linné,
Ac, FL /. q.



ganfka ringa antal emot de fmå, dels mycket
mindre fråtande. Hvad obelkrifveiig mångd
roygg och andra infedfer plåga icke Lappar-
ne och deras hjordar? I Quayaquii år under

rågntiden få otalig myckenhetat allehanda
yr-

fånad, at obetåckt Ijus inom några minucer

utflåckes, farnt nåla, mim, ogon och oron

hvart ogonbiick dermed fyilasÅ). Myror åro

ibland beta lånders fvårare plågor. På Gui-

nea-kuften bygger en hvit art mer ån 20 fots

boga torn af rodt ler. Under orimtal-tiden

år ock luften der fårmor kad af yrtå, betyn-

neriigen fiyg-myror, Tom at vinden drifvas
få yrnnigt från landet, ar hafvets yta cråff’as

dermed ti! anleniig vidd betåekt 7). Ud Li-

ma, hvaråll aldrig rågnar, åro hulen endarfc

tåekee med tunna bråder, hvarofver lågges nå-

gon jord, at défva foiftrålarne. Håruti for-

okas ohyra, i fynnerhet vågglåfs och lop-

por, få yrnnigt, at når en våderil kringfo-
rer flycken af denna 16fa betåekning på ga-

torna, blifver folket af millioner fådana krak

likrom ofverfvåmmade. Deo roda fårg haf-

vet på tiere mils fait underftundom vifar, kom-

mer ibland af en art kråftor f), ibland af fmå

gcnomfkiniiga jordlopper (poduræj, fona haf-

h) lir. Uiloa.

Då 1 e MFnejånde en

bat tilFlug-on ,
var vid

iiterkomffen folk
,

båt
,

å

rot
,

ocb alt-, hvad fom buils

4fver vatten, aldelesfvart

af en art Jma flugor , fa
at man i borjan ej kande

igen fitt egit folk.

i) Romer.

Å) Cowley, Genes,

Brignon ,Jdiuf'Sr§. jS-f,
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Va en eld-r6d flåck på hufvudet l). Stundom

gf betas de vidlyftigafte åagar, och flere mils

fkogar afklådas, at de flå nakne, lom mitt i

vincern. Hvad forf årlig mångd fodras icke

hårdi : Med få ord : i jorden, i vatten, på våx-

ter och andra djur uppeholler lig en otalig
flora fmå krak, och troligen år fjelfya Jufc-

kretfen deraf full underftundorn, ehuru deras

flnhet ofcafl
gor

dem omårkeliga. Monne ic-

ke en de! af den dalring, lom mårkes i lut-

ten på kiara och varma lommar dagar,kom-
mer af miilioner fmå yrfå, fora vimk der?

Det år åtminftonevisfl, atom våra ogon vo-

ro få Ikapade, at vi icke redigt kunde le nå-

got, lom vore mindre ån x c. fot, Ikulle en

bifvårm ungefårligen forellålia ofsenflikdul-

ring. At for ofrigt en af upftigande dunfter

beftåndigt forånderiig refraclion har bidrager,
år aldeles otvifvelaktigt.

2 i g. Maten undergår åtfkiUig beredning i

kroppen. Om den år fafl fonderdeias och bian«

das den med fpått under tuggningen. Sedan

går den genorn fvaljet och matftrupen ned ud

magen, der ytterligarc uplésningfåregår, och

forvåndes til grotiik grå molja med fyrlig lukt.
Haml bidraga vårma", tiiblanning af några laf-

fer, rårelfer, m. ro. Genom andra magmyn-

ningen (pylorus)ingår røalTan i forfta tarmen

(duodenur.hvaråfl: lafc från krolen (pan-

creas) och gailan tilkommer, lom gor den tun-

pare och hvitare, medelft de vattenaktiga och

l) Schooton, m. fi.
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feta åtnnens båtre blanning. Ud de andra 2

fmå-tarmarna (lejunum och Ileum) beredes

den ånnu vidare, medelft deras rorelfe(mo-
tus periftakicus) och laft til en mild och fo-

dande chylus. Under ak detta fuga tnjolk-
Sdrorne (vafa la£lea) det finafle åt Tig, upfo-
dra det genora tarmkåxet (mefenteriura) ora-

fider til cajoikblåfan (cyfterna chyli), famt ef-

ter tilfats af lympha derifrån genom mjolk-

roret fduftus tboracicus) up til vånftra klaf-

Sdren (vcna fubclavia fmiflra), der den forfl

blandss med bioden, och fedanaf hålådern fo-

res til hogra hjertorat. Matens grofvare delar

utdrifvas genom de ftora tarmarna (coecum,

colon och reclum).
? Det har for måoga vant en ftoteften vid

Naturens mredande, at de inbillat figfullkom-
lig likhet i alla defs operationer af famma

art, ehuru dagelig årfarenhet vifar ofs oånde-

liga foråndringar, En del hafva trodt dige-
ftion vara en vårkelig gafning, efter materien

Ivåller, heftar och foråndras m) ,
men fom in-

tet fpiritucfum aiftras och magfafterne ej fun-

nics åga fermenterande kraft, har denna me-

ning fodorat fig, och andre trodt den beftå

i mecanifk : fondermalning medelft magens

mulklar. Efter en raufkel af 112 grans
vickt

kan åftadkomma 3720 fkålpunds kraft, trod-

des magen, lom våger g lod, vara i ftånd,
at vårka med i29si"fk. flyrka, hvartil lades

anderlifvets rmifklar och diaphragma af 8223

m)v. Helmont, Wiiiis,Barchufen, AftruCj rø.fl
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grans vickt med formåga, Ivarånde emot

248235 n). Men lom våra magar åro hinn-

øktige kunna de omojligen, åtminftone ej utan

kånning vårkftålla dyiik lénderkryltning, och

defsutom endall då, når de åro fuile, hvartil

hos en fullvuxen vanligen fodras omtrent 6

Ikålpund. Således (ker det icke enfamt genora

utvårtes vold, och om hår ej eller finnes nå-

gon fullkomlig gafning, lå foregår dock en

chemilk fordelning och ny forening, lom myc-
ket nåra dermed kommer ofveréns, ty helt

olika åmnen uplofas, brytas och forandras til

en mild fodande våtlka, hvarunder en myc-
kenhet antileptilk luftlyra lolfas, fom dåmpac
och hindrar rota inom kroppen.

Så tilgår ungefårligen hos månnilkan odh

atfkilliga andra diur, hvarvid dock villa belyn-
nerligheter forekomma efter arternas olika lyn-
ne. De foglar, lom lefva af fro eller andra

våxters delar, hafva en ganlka tjock mufculos

mage, hvaråft matlmåltningen fornåmligaft Iker

genom fondermalning. Om en kalkon t. e.

Ivåljer glas, fortent jårnblåck, m. m. befinnas

efter digeftion delfe åmnen brutna eller plat-
fade, faft dertil ibland fodrats ofver joolkål-

punds kraft. Fylles en cylinder af fortent jårn-

blåck med fad och låmnas open vid åndarne,
utom et fint galler, forn hindrar kernens ut-

rinnande, få mårkes på dem ingen annan foran*

dring', fedan de med litt foder pallerat kråfvan,
ån någon upfvållning af fucktighct. Hos andra

n) Pitcarn,



åter, fom hafva hinnakfig maga och lefvå af

kott, kan hvarken dylik fonde, kramning åftad-

koramas, ej eller år den nodig, tydeågaenup-
léfande raagfaft (Hquorgaftricus), At ofvertyga
figharona behofves alienaft, at låra en roftdgel
fvåija hårda åranen, lå finnas de aldeles obruo.

ne gå fin våg, men om kétt inneftånges i

jårnblåcks dola med galler for åndarne, angri«
pes och digereras det lamma o). Chylus hos

foglarnelkall vara helt klar och genomfkinlig p)
t

Somlige djur, lom not (Pccora), hafva mga
ofvertånder framuti munnen, utanroåile med

tilhjelp af de undre och tungan flira af gråfet.
Delle fvåija fin foda ofullkomligen fordelad,-

men konna fedan under hvi!a å
nyo bringa den

i munnen til ytterligare londertuggning, hvil-

ket kalias idifia. Hos dem finnes canalen,’
fora maten genomgår. på 4 Hallen anfenligen

utvidgad, hvilka ock gemenligen få naran af

magar. Vid forfta fvåljningen går den endaft

til de 2 forfta, men efter omtuggningen dera

forbi til den tredje q), Tånder tjåna ej a'tid

til tuggning, utan ibland allena til rofvets faft-

hollande, fora bos Hajen. Underftundom fin-

nas aldeles inga tander i munnen,’ utan

o) Hr. de Reaumur

har anftdit de(fe och dyk-
ke up lyfan de fårfåk. Mern.

de /’ Ac. de Paris qsi.

p) Vafa lympbatica d-

ro mi fundne hade hos

togiar
, amphihier och fi-

fkar; Se Phil. Jr, qdf
och qdp.

q\ Ur. D’Aubentort

har utredt mecanifmen
vid idijlande i Mern. dé

r Ac. de Paris qdS.
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fen fvålfes hel,och fedan antingen fme’ter fullt,
eller endafl utluges, lamt derefter utkaflas. Hu-

ru det tilgår hos minlla kråken vet man icke

med fåkerhet. Inre bygnadens finhet har hittiis

hindrat nodiga underfokningar.
Efter djurens olika ålder lå njuta dc ock

olika foda. Alla daggande djurs ungar fottå-

ra 5 borjan endall fin moders mjoJk och van-

jas fmåningom vid lladigare underholl. Li-

kaledes de flefle andre behofva fpådare foda

innan, ån fedan de fullvux^t.

Under våtlkornas knnglopp aflkiljas gal-
la, fuccus pancreaticus, m. ro. på fina beflåm-

da flåden i kortlar och egna karl, lamt de

olverfiodiga vattenaktiga partiklar igenom nju-
rar och urin-gångar. Genom åndarne af da

finalle pulsådror utfilas den få kailada omår-

keliga utdunllningen. Man vet af många års

forlok, at af 8 Ikålpunds nåring gå hos mån-

nifkan y bort på detfa fattet r). Genom

Ivett, Ipått, m. m. aflkiijes likaledes en hop
partiklar. Man har i anledning af omårkliga
utdunllningen gjordt utråkning, at hela krop-
pen få fornctes, at efter 10 år féga år quar
af defs forrå åmne. Detta grundar fig på fol-

jande fatfer. Af 8 fkålpunds fortåring (lannar

omtrent eller 5 lod quar i kroppen, men

lom dels tyngd ej åndras, lå långe alt flår vål

r) Sanclorius, Medi-

cina Ratica, Han gjorde
jbrfåk i 50 dr, vdgdefig,
fin mat

,
drick och alla ex• \

crstioner. Dodart har fe-

dermera i 10 dr anftdlt

flika fbrfåk ocb Keil i 7.

479och filvåxt.



til, måfte i det nårmafte lika rnycket afnsta§

och bortforas. Skedde detta i ordning efter

partiklarnes alder fkulle den på omtrent 2 f
år aldeles fornyas, men formodeligen notas

nyare
och aldre om hvarandra efter befkaf-

fenhet och omflåndigheter, hvarigenom bån-

der, atehuru de ålftaouphorligen mlnlkas, blif-

va de dock aldrig fullt aflkilde. Således befm-

nas af dem återftå vid forfta årets flut litet 6fver

f, vid flutet af det andra något mer ånf, vid

flutet af det tredje och få vidare, då efter

10 allenaft blifver en återftod af
7\j. Notnin*

gens mångd år hår antagen efter et ungefar*
ligt medeltal, ty naturligtvis ftå faftare delar

långre emot, ån lofa och flytande. Såttas be-

nen utgofa 60, mjuka åmnen 70, och våt-

fkorne 20, farat de fiftnemdas forlkingring

antages fke dubbelt fortåre, ånde blotas,och

deflas 10 ganger fnarare ån de faftas, få vifar

utråkning
,

at når benen forlora 3 lod
,

raifta

lofare åranen 3 5 och de flytande 20 r).

219. En ftor hop djur hafva vid fédflen

r) Se Joh. Bernoub

lis dijf. de nutritione.

Han ufly fer denna utrdk-

ning med exempel af Ijo

fkålpundvatteniet karl
,

utur hvilket

tages j fT
ha ocb flås

lika rnycket vin i ftdllet.
Elarigenom minfkas oup-
%brngen vatnet7utan at

någonfin hhfva aldeles

flut. Efter 365 dagar hiir

det aterflående vatnet

_JdIW ér) 16i

[4800)’ 6 *
3

hvil-

ket}s varde genom loga-
rithmer latt finnes, men

fkattas annars fodra Jina.

5 mana der at med vifi-
fist utrdkuas.

480 Om djurens foda
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ungefårligen famrna fkapnad, fom da de hunnif

til mognad, och fkiijas endak genom florlek

ifrån hvarandra. Fyrfotade djur framkomma

med nåkan alla delar ånda til hår, men tånder,
horn och dylika, fom for fpådake åldern åro

onyttiga, tilvaxa federmera. Uti ottonde må-

naden borja på hjortar 2 uphojningar vifa fig
i nannan, hvilka efterhånd tikaga och ånteli-

gen
blifva fu! komlige horn. De gamle fålla

åriigen både hornochhår. IhåSige horn, fom

hos fånad, får, m. fl., fitta quar år ifrån år.

Foglar klåckas fjåderlofe, men fnart borja de

mjuke få'kallade blodpinnar utkicka, kåide i

q-..incuncer, utur hvars fpetfar fjådrar våxa:

ving och kjere pennor blifva fift tårdige, hvil-

ka åfven åriigen omfas. Men en flor mångd
andra djur ancaga under fin lefnad flera ffo-

lika urfeender, at man, utankunfkap omfara~

raanhanget, omojligen kaninbilla fig, at de åro

famrna djur. En groda Jagger råm i vatten,
af den danas et djur med kort hufvud, fom

liknar fifk. Efter en tid får det 4 fotter, och

anfeendc af odla. Omfider forloras kjerten,
och en vanlig groda framkommer. De gam-
le gåfvo vikå foråndringar namn af forvand-

lingar, man vet docknu, at de hekå icke u«

ti annat, ån flera utom hvarandra fittande hu-

dar, fom efter band afklådas. Utom en del

Amphibier å r o Jnfeéler egenteligen fådane In-

dringar underkakade. Alla afllgga flera gan-

ger fin hud och blifva icke Ikickelige ti

flåcktecs fortplantning forr, ån detta år full^



gjordt, dock åndras icke fkapnaden altid hår*

vid, ja fpindlar, kråftor och ftorre delen, lom

icke få vingar, åro fig under hela lefoadslop-

pet like, fårg och ftorlck undantagne: men

med andra ferholler det fig icke få. Devifa

fig gemeniigen under 2 olika gefialter innan

de blifva fullkomlige. Den forrå, fedan de

blifvit antingen lefvande fodde, eller af ågg
utkiåckte, piågar kalias Skråpuk (larva). De lik-

na då mafkar af mångahanda flag, åta fnålt,
våxa fort, aflågga ibland ånda til 5 hudar,

utan at vafenteligen åndra utfeende, ja en del

afklada tillika inålfvor och lungror, hvilket

jag hos vildfkråpukar funnit vårkeligen fke-r),
och kanfke hånder hos flere. Sedan Skråpu-
ken vunnit fin mognad framkommer, då hu-

den aflågges, djurer under ny fkapnad, fom

piågar få namn af Sinding (pupa), och icke

annat år, an det dikommande fullkomliga in-

fe£fet, hvars alla delar, ben, huf/ud, mage,

m. m. åro ofvcrdragne med et på det
noga-

fie paflande fkal. Sjelfva vingarna lie;ga ihop-
vikna uti egna foder. Forficula ,de flefte He-

miptera, Ephemera, Libeilula, ra, fl. hafva

lindingar, fom endaft i anfende til vingfodren
fkiijas ifrån fina fkråpukar. For ofrigit gå,
fpringa, åta och lefva de på famma fått, Så-

dane lindingar må heta half-nympher ( Setni-

nymphæ). Alla andra åro uti en vifs fvaghet,

gåmde i fkrymflor eller enkom dertil af fkrå*

pukarne tilvarkade hylfor; åta icke uti detta

tilftånd, ehuru det ibland kan råcka hela å-

s) Se yet. Ac. H, 1763.
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ret, och långre, om man behagar t), famt

férblifva jåænt på famma flåile. Somlige af

defle hafva fodren ti! fotter, fhabel, vingar,
m. m. fammanhangandc, få at inuti liggande
iniedts delar Ivårare igenkånnas, DefTe få namn

af gulddåckor (chryfalides). Fjårilars iindingar
åro fådane, och ibland dem någre forgyilde
medelfl en fiifverhvit flem, fora lyfer igenora
et gult och genomfkinligt fkal il). Storre de-

len af Coieoptra, Neuroptera och Diptera hat-

va lindingar hvaruppå alla infeélets delar åro
fkillde och tydelige. De kalias nympher. Hår-

vid bor dock nåmnas en befynnerlighet hos

fkråpukar til vifTa Diptera:- Når de fkola ån-

dra Ikapnad aflåggcs icke huden, man krop-
pen drager ihop fig i forra af ellipfoid, hvars

ytre fkmn hårdnar til och derifrån fkiljes in*

uti nymphen, fom i bérjan år in och ut vånd.
Defla foråndringar åro viflerligen all up-

mårkfarahet varde. En Kålmafk t. e. har ig

fotter, 9 luftror på hvar fida, och 12 6gon,
men inga afielfs • lemmar, famt åter grof
mat, dubbelt om dygnet cmot fm tyngd, E-

mot hoften fokes någon fåker plats, der

han fpinner en trå om kroppen och ftrykef
af fig gamla huden, då en gulldåcka framkom-

mer, utan fotter; blind $ fom aldeles intet kan

flytta fig och ofver hela vintern icke tager rin-

t) Genom utdunfinin-

gens proportionerande
kan man efter behag på-
Jkynda eller hindra ut-

klåckningen.

u) Uylienldder får fin

guldfårg afdyHk grund t

ty gul genomfkinlig ver-

nis ftrykes ojver forfilf-
ring.

483

och tilvåxf*
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gafle fåda. Vårtiden fpricker gulldockan, et djur

utkryper med 6 fotter; fom har tufendetals ogon;
fom åger 4 vingar at flyga med, hvilket åger
visft kon och nu uti fin mogna alder endaft lefver

af den tunna honings-faft, fom håratas i blom-

mer. Man vet knapt om icke
egna ogon be-

draga, då forfla gången fådant anmårkes. Et

myggs fkråpuk lefver fin hela tid i vatnet och

dår, offi han bolles långe i luften; defs
pupa

lefver der åfven, men huru omkelige dyka-
re år© icke fjelfve vingade infeclerne ? Huru

underliga åro defla et och famma djurs for-

Indtingar?

En dei rmfkar åro under hela lefnadslop-

pet icke heller aldeles like, dock fke ej for-

åndringar genom
hudens aflaggande. Huru

fnåckors och musflors tåcka fkal danas fynes
ej annu vara tilråckeligen utront. At de En-

fkalige vridne komma utur åggen med allenafb

i omgång eller i f, och med tiden fadeof-

riga genom en tilhårdnande', från det tilvå-

xande djurets obetåckta delar utdrifven flem

(juxtapofitione), på famma fått, fom Coral-

lernas ftenfkårpa tilvårkas, påftås af en del

Naturkunnige x). Mu(Te!*fkal blif'va efterden-

na anledning genom nya vidhåftade fogor åf-

ven ftårre, ak fom djupet våxer; men fom

det ickefkeruti fnåcklinea, fa upkommer der-

igenom ringa forandring uti fkapnad, Andre

åfer forfåkra, at de omtalte krak ufur fjelfva
åggen medfdra fkal af lika många fpirar, (om

x)Hr. ds Reaumur, Mem, de /’ Ac. qos ocb qid.
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de gamle åga, men mindre, hvilka dock ge-

nom inuti lopande nåringslåfc(intus fulceptio-
ne) tilvåxa, nåftan lom ben i djurs kroppar y).
Ron och férfok bora flita denna tvift.

Djur-orter tyckas undergå belynnedigare
ombyten. Når de af ågg hårftatnma, fodas och

upvåxa de på famma låtc, lom orter, æen få

fnart blommorne hunnic framdrifvas, åro d©

djur, fom genom rof eller annan Ijelftagen
nåring måfte underholla lig s). Hår åro la-

ledes bågge rikens grånlor forenade. En po-

lyp och ec liffSdande grås (graraen viviparum)
iikna hvarandra både i utfeende och lortplant-
ning.

SJETTE CAPITLET,

Om djurs fortplantning.

220. De minfla kråkens hilforia har i fe-

nare cider fullkomligen undanrojt de anled-

ningar, fom fordom gjorde, at man trodde

dem genom forrutnelfe kunna allfras [genera-
tio ætjnivoca). Det år val lånt, at vi icke ån-

nu åro i ftånd, at tydeligen af minifa åmne»

nas lynne bevifa omojligheten ,
men det goc

tilfylleft, at inga ron eller ofvertygande Ikål

for mocfatfen hittiis blifvit anfårde. Det med -

gifves af alla, at djuren kunna alftra fma li-

kar. Bor man di tro, at famma flags djur åf-

ven kunna framkomma under forrutnelfe, ti-

tan at vara forfedd med de aldrapåliteligafte

y) Nr. Klein, Ahh,

von Danz, Gejelfcb. 11

tbeil.

z) Hr. v. Linné. S. N.
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prof? År det vål troligt, at naturen brukar få

olika utyågar til aldeles lika djurs frarafkaf-

fande? Åger naan råttighet til fådan milstan-

ka blott derfore, at oméjligheten icke kan be>

vifas ? Ron och forfok åro uti Naturkunnig-
heren de råtta ledband, flåppa vi dem, fårå-

kas irrgångar utan ånda. Man kan icke ty-

deligare bevifa omojligheten af en eiephants
alftring genom forrutnelfe, ån en flugas. Med

hvad (kål kan man då yrka det ena mer, ån

det andra?

22 !• Djurens fortplantning fker vanligen

på 2 fått, antingen genom agg eller lefvande m*

gar ; men Tom ågg åfven finnas hos dem, fom

foda lefvande, få tyckes fkilnaden endafider-

uti beftå, at åggen utom eller inom kroppen
utklåckas, ja de fnoå kråken låra ofs en annan

och underlig forandring. Håftflugan (hippo-

bofca) fådcr en linding, eller råttare, en in-

uti modrea utklåckt och fullvuxen fkråpuk,
hvilken, få fnart han kommer utom hennes

kropp, forvandlas til nymph inom fin tilhård-

nande hud a). Somlige djur foda villa tider

lefvande ungar, andra tider ågg, (omAphides,
Djur-orter fortplantas aldeles Tom vaxter.

De fkjuta grenar, hvilka antingen efter en tid

afFalla och lefva for hg allena, eller ock fit-

ta quar, famt utlkjuta fjelfve nya quiftar, o. f.

V, b). Ja, en del mafkar, i lynnerhet Poly*.

fi) Hr.åo. Reaumur,

Hifl. des rnfeci. VI.

b) Se , Nat. Hifiory of

the corallines by J. FJlis.

At de åro djur hcvifar

famma au&or ytterhgare



per (Hydræ), kunna (kåras i mångfaldiga bi-

tar, och af hvardera återvåxer et fullkomligc
djur af (amma art c), hviiket i djur riket år

en ganfka befynnerlig egcnikap. Polyperna våc-

pa dock åfven ågg, men endaft hoftedden,
om jag får doma af det, Tom fvenfke arter

vift mig d). Denna belynnerliga formåga,at
återfå forlorada eller bortlkurna kroppsdelar
tilhorer åtfkilliga Mafkar, Inledter, ja åfven

Amphibier. At kråftor lom miltat klor, kun-

na få
nya igån, har långe varit bekant, men

at metmafkar flumbrici), Sniglar (limaces),
farne åfven odlor (lacerfæ) och grodor (ranæ)
åga famma formån, intyga nyare ron. Det

år viflerligen forunderligt at på en Salaman-

dra inom 2 rnånader finna 99 ben fofficula)
aiftras i nya fotter, vuxne i (tallet for de af-

fkurne: kåkar och ftjert kunna likaledes åter-

våxa e).

iPbil. Tr. rjdq emot Hrr.

Bafter och Pallas,

c) Se Hift. des Poly-

pes pnr Mr. Trembley.
d) Hrr. de Reaumur

ocb Juflieu hafva fimnit
Kamm-polypcr (polypes a

pannache) varpa hruna

platta dgg, dd de bhfva

garnla. Hr. TrembJey
Jamlade bbftetiden i

England , pd vatnet fly-
tande dgg, fom fordes i

papper til Holland
,

der

de utftrodde på vatten ut-

kUcktes i fhljande Ja-
nuarii mdnad.

c) Prof. Spalianzani
i Modena bar med ytter-

flanoggranbet an(ialt des -

Ja oclj flere forfok
,

hvil-

ka fedan aj andre hitf-
vit efterg jorde ,

ehuru

omftdndigheternc ej alle-

flades tilldtit Uka jram-

gång.

487fortplantning.
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Afiigheten år ganfka olika. De (Fore dju-

ren få mindre antal ungar, ån delmå. En ele-

phant foder et fofter på tu år, då en almån

fiuga (mufca carnivora) på en gång kan hatva

20000 letvande ungar uti fig f).

Fyrfotade djuren (Mammalia ) toda alla

lefvande ungar. Foglarna lågga ågg. En del

.Amphibier foda lefvande, andre ågg. Fifkar-

ne åro ibland de aldra afligafle djur. Den (om

betånker hvad oåndelig mångd 111 l och flrom-

ming (Clupea) årligen fångas, all den ftåck-

fitk, fom uptages, m. m. måfle falla i torun-

dran, at hafvet ånnu hyfer invånare at des-

la arter. Det blifver dock någorlunda begrip-

ligt, når man vet, aten Afp (cyprinus Afpius)
om 6 marker kan hafva 141960 råmkorn på
en gang, en Id (c. Idus) om 2 mark. 60375,

en Braxen (c. brama) om ra. 137812,60

Mort (c. rutilus) om 20 | lod7iß2o,enKarp
(c. carpio) om 54 lod 203109, en Linnare

om 40 lod 383252, en Aborre (perca fluvia-

tilis) om 44 lod 66150, en Gådda (etox lu-

cius) om 35
marker 272160, en Nors (Sal-

mo eperlanus) om 4 lod 38278 ,en Makril

(Scomber fcombrus) om 36 lod 546681, en

lill (clupea harengus) om 20 lod 36960, en

Flundra (Pieur. flefus) om 52 lod 1357400, en

Stockfifk (Gadus morrhua) 9344000 g) ,
o. f.

V. Defle antal,ehuru anlenlige de tyckas vara,

åro dock fåkert for fmå, at uttrycka afligheten,

/) Hr. de Reaumur.

g) Se V, Ac. H.qtis,

Phil. Tr. i~]6"); Leeu-

yenhoek, Ar. Nat. IL
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dels emedan all råmen ej på en gang år få vuxen,

at den kan nogaråknas, dels efter de underfokte

formodeligen icke juft varit de afligafie, och kan-

fke redan flåppt en hop ågg. Ibland fifkar foda

alen (muræna anguilla) och kanfke några få

andra, lefvande ungar. feder vårpa

ågg, utom bladlos, Cocci, en del flugor(mu-
fcæ), gråfuggor (onifci), enégon (monoculi),

fkorpioner, och til åfventyrs några få andra. Af

inafkar en del lefvande, en del ågg.
222. Åggen bebofva genom

hannarnes Jåd

iiplijvas ,
om de til flåcktets forokning fkolablif-

va tjenlige; ty ehuru honor af ågglåggande
arter, åfven i annan håndelfe vårpa, få kom-

ma dock utur defle ågg aldrig ungar. Ibland

de fiåfta djur år det oomgångeligt, at fådea

(femen)eraottages inorn honans kropp, hvilken

rorråttning kallas parning. Fifkar och grodor
åro de enda, fom veterligen hårifrånkunna un-

dantagas. Så vida man hitfils vet hafva bågge
konen af de forrå ingen beblandelfe, utanhan-

narneutfputa fin mjolke, fom kanfke ibland af

honorne glupfkc upflukas, men åfven utom

kroppen af fjelfva åggen kan infupas. At o-

gonfkenligen ofvertyga fig hårom, bor genom

iackta flrykning på en fifkhonas mage mogen

råm uttryckas i en balja med vatten; om den*

na fedan låmnas fig fjelf rutnar den innan

kort, men om derofver på farama fått uttvin-

gas hannens mjolke uplifvas åggen och gif-
va i finom tid finå fifkar. Hår fker fåledes

en befynnerlig och hogfi: mårkvårdig befréd-

ning, hvilken åfven lyckats medråm uturhoni,
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fom varit dod
4- 5 dygn h). Grodors ågg

befrådas åfven utomkroppen, men hårvid fo-

regår dock något, fom liknar parning, ty han-

nen fatter fjg på honans rygg, omfattar hen-

ne ganfka fafl och villa arter hela 40 dygn,
ban utdrager råmkornen, fom fitta i rad vid

en flrång, och i det famraa de komma utom

honan ofvergjuter dem med fad i). Denna

råm kan icke i utfeende fkiljas från den, fora

icke blifvit befrodad, roen dåden fenare rut-

nar, upiifvas efter hånd den forrå och blifver

omfider foråndrad til få kallade Rumptroll el-

ler grodungar med fvanfar man; fotter. Rå-

men kan fåledes hår icke egenteligen hollas

for ågg, ty den utklåckes ej, utan fårbytes

froåningom k). Dylik befrodning, fom kan

jfke utom kroppen, låmnar Naturkunnigheten
et aldeles nyet fait til mångfaldiga forlok, e-

rnedan fårfkika arters beblandeller kunna go-

ras åfven få lått, fora i ort-riket, hvarigenora
den morka generations

-

hemligheten utan tvif-

vel, åtminffone til någon del blottas. Hvad,
fom foregifves om Rana pipa från Surinam,

at råmen utbryfer genom ryggen och der ut-

klåckes, år aldeles ogrundat: den utgår på van-

ligt (falle med et fegtflem, ofver hvilket mo-

dren fédan våltrar ryggen, då det faftnar och

fitter quar tils ungarne kunna ombåra hennes

h) Fbrfbken aro gjor-
de med Lax och Forel-

ler [Salmd). Se Mern. de

l
’

Ac, de Berlin 1766.

i) S'wa mm ardam
t

Roefel.

k) Spallanzani.



fårforg. Tvåttas en fådan aftaller hela råm-

fkorpan.
Ibland infeflerna forefaller något, fomi

forfta påleendet tyckes bevifa at parning år

onodig til fortplancning. En bladlus foder rae-

rendels lefvande ungar. Om någon af dem

ftrax efter fodflen affkiljes och fattes utom ge-

menfkap med alia andra af fut flåckte, (å to-

der den åndock ungar. Och få vidareom en

af dem frånlkiljes. Jag har flere ganger gjordt
defla forlok, och åro dlforne af de ypperli-
gafte Naturkunnige flike anflålte /). Samman-

hanget år fådant. Hela våren och fommaren

foda de lefvande ungar, och utan parning.
Em enda kan på 3 veckor foda ånda til 100.

A!!a foftren åro denna tiden honor, men emot

hoften fédas åfven hannar, då fker parning
och hårefter låggas ågg

,
fom nafta vår utklåc-

kas. Således år en parning tilråcklig hos des-

fa, fom man visft vet, til io:e led, få at i

modrens hf befrodas med åggen ånda til bar-

ne-barns barns-barns- barns-barns-barns-barns-

barne-barn. Hvem fkulle tro, at Skaparen gjordt*
et få befynnerligt undantag med delle fooå for-

/) Nåpligen lårer nå-

gon Drottmug vid fin ne-

derkomft blifvit nognre

uppaffad ,
ån detfkedt med,

dejfa krak
,

hvars barn-

fangar til dag och timar

med mbjeligafie for?fat-
tighet finnas anteknade

.

Så hefynnerliga omdan-

digbeter behhfde intyg af
en Leeuvenhoek, Ce-

ftoni, Reaumur, Bon-

net,Trembley, Lyon-
net, Bazin ocbYfz Geer,

om man
,
utanat fjelf fe

,

fkulle kunna tro deln.

491fortplantning.



aktade kråk? Det år ockfå en mårkvårdighet,
fom formodeligen med den forrå har (aro-

man hang, at foftren utkomina forft med bak-

delen.

Innan någon kraftig parning kan ike åro

djuren gemenligen fullvuxne. Detca har dock

undantag, i lynnerhet hos filkarné. Ibland In-

feélerna afklåda lig åfven kråftor och enogon,
famt blifva ftorre, fedan de vårkeligen borjat

framfeafta efcerkommander, Någre Ephemeræ
omfa hud, ledan de blifvit vingade. Sniglar (li-

rnaces), metmalkarochnågra andraverraes, haf-

va tillika bågge konen, dock kunna de icke

fjelfve gora lig tilfyilelt, utan måfte forenafig
med andra, då hvar en både bhfver och gor
fruktfam. Hos conchylier lka ; l i detta mål vara

en ftor Ikiijaktighet. En del hafva aldeles lår-

feilt kon, andreåter vila Inga aflcife-delar, och

paras aldrig med (Ina iikar, fom mufslor: åt-

fkillige åga bågge konen och gora hvarandrain-

bordes frucktlamraa, men någre fodra forening
med andra, utan at fjelfve idet lamma bilprin-

ga dem tilbaka, men val en tredje ni). Om den

på foråndnngar lå rika naturen åfven åger två>

koningar (hermaphroditer), fom kunna gora

fig fjelfve tiltylleft, år ånnu icke utront n).

Polyper paras aldrig, men vifa ej eller aftelfe-

lemmar.

Ibland djuren forefaller ånnu en hit ho-

cande fålfamhet. Man finner nemligen hos

tu) Hr. Adanfon, fåifl,
Nat. de Senegalt

ri) Breynius framjat•

te detta prohlem i

Ephemerides Nat. Cu-

ricjornm,
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myror, bien, m, fl. fom lefva i talrika fam-

hålien
,

ej allenaft hannar och honor, utan ock

ftorffa mångden berofvad alt kon. Hos myror å-

ro endaft bågge konen med vingar forfedde,
de paras i Augufli och ågg låggas, roen redan

ofvergifva de ftackarne och forlora omfider

fina vingar o). Alt arbete och
ungarnes up«

fodande forråttas af deovingade, likfbm flaf-

var, med fårunderiig omvårdnad: de flytta
dem emot ytan eller på djupet for at vinna

åt dem lagom vårma och fucktighet, ja de

kånna forut inffundande ovåder, få at man af

ungarnes belågenhet i flacken dagen forut kan

doma från hvad fida rågn tiiftnndar, o. fl v.

p). Honorne åro for ofrigt hår nog florre

ån hannarne, hvilket år gemenfamt med de

flefle infefter. Hos bien forefalla ånnu for-

underligare raårkvårdigheter. I deras talri-

ka famhållen år vanligen icke mer, ån en ho-

na, nsmligen Vifen. Om defs kon kan ingen
fornuftig tvifla, fedan anatomien fatt det i

klarafle dager, §gg finnas ej heller någonfin
hvarken hos arbetare eller Dronare. At de

fenare, fom ock kallas Vatten bi, åro hannar

vifar åfven deras difleffion, ro. m. De fram-

komma i Maj månad, tålas til flutef af Julius,
då de gemenligen utdrifvas, och befatta fig
for ofrigt icke med något arbete, ty altfådant

forråttas af ftorffa mångden, fbm hollits fore

vara berofvad alt kon, men en hop nya ron

o) Pir. von Linné,
V. A, H. rjp.i.

p) Hr. Gerdes, Vct,

Ac, H, rfiS*



tykas vifa, at de vårkellgen i b6rjan sgt for-

mogenhet at bSifva honor
,

om de allenaft fadt

njuta tilbørlig foda och fkorfel, Forloken
s

fom gifvit anledning til denna tanka, befta

deruti, at omkring 50 ftycken arbetsbien in-

neflångas med tilråkligt underholi och en bie

afvelskaka, fom hyfer larver diarbetsbi, dock

ickealdre ån 3 dagar. På andra dygnet borja då

bien, at årfåcca briften på Vife: de val ja hår-

til af larverne en eller flere, bryta ned pi-
porne de ligga uti, upfora fådane hylfor om-

kring dem, fom Vifar plåga fcå
,

lamt foda dem

på famma fåte, hvarigenoro deras famhållein-

nan kort vinner Regentinna. DettalkaSl i Laus-

nits vara en brukelig utvåg at foroka Ivår-

mar til hvad antal, fora behagas. Mången
tordetro, at hårvid låtteligen forelépernågon
irring, och at vife-ågg kunnat vara ibland de

andre, forfoket år derfore gjordt på det (ått,

at alia larver i kakan blifvlt borttagne utora

en enda, fora tydeligen kåndes for åmne til

arbetfoi, och denna har fedan vårkeligen blif-

vit Vife y>. Detta forfok fortjånar ftorfla up-

mårkfamhet och jag hoppas at nafta år fjelf
med all rnojlig aktfamhet kunna anftålla det

farnma. En fådan Vife fkall ock fnart, uran

at något Vattenbi finnes i farahållet, vara får-

dig at lågga goda ågg. Om alt detta år rick-

tigt, måfte en enda parning vara tilråcklig i

mer ån en generation, och alla arbetsbien uti

q) Hr. P'aflor A, G

Scfuraon bur gjordt des-

Ifa forfok många gån-

ger.
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tjånliga omflåndigheter kunna forvandlas til

frucktlamma Vilar allenafl; genom fin moders

parning, Ehuru fålfynt decca låter, vet man

af Bladlosfens hidoria, at detta kan gå myc-
ket långre, hvarom forut år beråctac. Som

hos myror honorneåro flere torde icke flik in-

råtning varit hos dem nådig, uti hvilken Får*

fynen cyckes hafva lagt en utvåg til fråisning,
i fali olyckligtvis Vifen omkommer, af hvårs lif

hela famhållets val beror, lom ibland kan fti-

ga til 40 - 60000 lif och mera.

Hvad ånteligen parningsfåtten vidkomma

få åro de nåflan oåndeligen forånderliga ef-

ter arternas olika fkapnad. Oftafl: finnes han-

nen betåcka honans rygg, men det fårefaller

ock, at honan fatter lig ofver fin man, hvil-

ket hånder hos Bien och Loppor. Ibland fån-

gar hannen fin fkona i flyckten, fom Libel-

lula, hvilken haren tang i (fjerten at fatta hen-

ne om halfen, och de mygg-danfar, fom på
vackra fommaraftnar vifa fig, beftå endaff af

hannar, fom vånta befåk af laonor, hvilka om-

fiderinfinna fig vid defie iuffbarheter, då par-

ningen går for fig i fjelfva luften på ganfka
få ogonbleck. Ephemeræ fånga fina honor i

luften
,

men de fatta fig ftrax at nårmare f6r-

enas, hvarunder honan ntter ofver r), Spind-
lar åta hvarandra inbordes, vifa derfore myc-
ken råddhåga och forficktighet vid borjan af

fin kårlek, hvilken ock deraf år mårkvårdig,
at hannen har 2 aflelfelemmar, hvilka ,åro få-

r) Hr. Baron De Geer.



flade vid raunnen s). Den almånna flugeflu-
gan (Mufca domefbca) har aflelfe-delarne jufl

omvande, få at honan åger et ror, fom in-

føres i hannens kropp. Mångfaldige flere o-

likheter forefalla vid afielfen, i fynnerhet i-

bland de minfta kråken. Bågge konens ucfeen-

de år ock gårna något fkiljaktigt. Hos flora

djurenårogemenligen honorne mindreoch fina-

re,men hosroffoglaråro de \ florre. Ibland In-

fecler åråfven honan ofta nog florre, hvaremot

hannarne ej fåilan åro vackrare. Det famma fin-

nes med en del (må foglar, ibland hvilka åf-

ven hannen båft fjunger. Men ingenflådes fin-

nes mårkeligare fkilnad, ån ibland en delnatt-

fjårilar, af hvilka honorne aro vinglofe och o-

vige, famt åga i forfla åfeendet nåftan ingen
ofverensftåmmelfe med hannen, fbmårqokk
och forfedd flora vingar. Antennerne aroof-

ta hos konen oiike. Hjortar båra horn, men

icke hinnarne, hos Rhenar och Camelopardcr
år dock ingen fådan fkilnad.

223. Men hvad går då hannens fad til fa-
ken? Becracktas månnifko-fåd genom fynglss,
få tyokes den i borjan heftå af et trådigt hop-
vicklat Ilem. Trådarne åro uti bedåndigt krål-

lande, åifkilliga Ballen upblåfas, deruturfram-

komma Imå runda kroppar med frålika Bjer-

tar, hvilka flytta fig rått fram, och under det

famma fvanga, fom en pendel åc hoger och

vånder, famt lyfta fig fom et fkepp ibland vå-

gor op och ned. Efter band biir laden tun-

nare och inom i cima nåßan genomlkiniig.

r) Hr. Lyonet,
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Ffter 6 har den fin hogfta flytaktighet, dåå-

ro de mafia kcopparne frie från ftjertar, eller

åcminfione åro de hel korta. Efter 12 år et

fiem faile til botten, då åro kropparne i fin

håftigafte rorelfe, de åndra ofta fkapnad , och

åro ån runde, ån aflange, o. f. v. Storlek och

mångd aftager fmåningom, och på 4:e dagen
rnårkes nåpligen någon mer flytta fig* utan

alt liknar litet på blått flotande vatten. Hund-

fad år klarare och deis tcåar forfvinna fnara*

re, annars fes ungefårligen lika partiklar och

rorelfér t). Mon nu deflå kroppar åro djur ? Ac

de utan hvila rora fig; at de omfa fkapnad; afl

de inga lemmar hafva; at kold och vårma fo-

ga fynes gora intryck på dem; at de under-

ffundom mifta fina organifka delar; rn. m.

brukas til fkål håreraot «). Visfie man alla

djurs forholiande, få kunde en dylik fiutfats

gålla; men mon klotmafken icke år djur for

det han år utan lemmar och olik andra be-

kanta djur? Partiklarnes befkaffenhet uti Blåck-

fifkens (Sepia loligo) fad årdock fornåmfia anled-

ningen man har, at tro demvara doda, men fig
rorande machiner x). Sådana kroppar finnas
fifVen hos honor, i allehanda decoder och

t ) Hr de BufFon

Leuwenhoek fant des-

ja fmå kroppar rora fig
i allehanda kofor. Mon

fynglafens olikhet orfakat

objervationernes fkiljak -

tighet ?

li) Hr deßuffon, anfev
dem fåTom et medel i

mellan djur och arter.

x) Needham, Decouv' 4

microfcopiques.
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infufioner af både animalifka och vegefabilifka
åmnen v),m.m,Tamt hollas for organifke par-
tiklar, fom afegen kraft åro ftåndigt vår klamme,
och efter oiika foreningar åfven utgora djur el-

ler våxter. Alla oraflåndigheter tyckas dock lågga
ådaga, at de vårkeligen åro djur: de tilkomma

efterhånd, roras i allebanda ko(br,roinfkasefter
vift tid och forfvinna, utan at låmnaas efter fig,
fom då de genora eld dådas. Om en deco£l,eller
infufiønrtås i glas, fomhertnetice forfcglas, fin-

nes åndock ofta fedan djur deruti, men aldrig,
om inneffångda luftsn tillika utflådt kokhet-

ta 3/). Naturens rikedom på djur år obefkrif-

velig, och af det anforda fol jer nog tydeligt,
at fjelfva luften år full af deras ågg. Det år

fåledes ej otroligt, at fådeskropparneåro djur,
fom icke trifvas i annan fåd, ån den fom år

duglig, oaktat de annars ingen ting gora til

defs godhet. Hår kan vå) ingen fats med

fåkernet faftftållas, men ganfka olikt forefaller

dock det, at en af deffa kroppar intrånger i

fro-årret, famt omfider fårvandlas til forter s).
Sådan mångd fynes icke nodig for en endas

fkull, och de åro efter all anledning fråmraan-

de gafler.

Det år annars en tlmmeligen almånt ve-

dertagen mening, at alla djur uprinna ifrån

ågg a). Om de vårpande år ingen tvifvel,

y) Hr. Spallanzani.

s) Leeuwenhoek trod-

de få
,

åfven den ftore

Boerhaave.

a) Harvey påftodfårft,

nt alt lejvande kot?meraf

ågg. Hr. de BufFon /(5-
ker med alla krafter

,
at

kafta denna mening 6f-

ver ånda. Sådes-kroppar



filen hos dem, fom foda lefvande år e; faken

få tydelig, dock finnas hos delle åfven ågg,
och férnåmfta fkilnaden beflår derud, at de

inom modrens kropp utkiåckas. Således kan

tror han vara de fam- ]
via

,
fom annnars foda \

kroppen. En mångd fa- j
dåne foras til hannens\

Jåd kåril, och bos banan

fornåmligaft til de kor-

tetaktiga kroppar ,
[om

finnas på åggflockdrna ,

dock år famlingen icke

betydunde forr,
ån dju-

ret hbrjar blifva Jull-
vuxit, då dylike par-

tiklars mångd icke hel

och bollen vidave kan an-

våndas til nåring. All

mat hyfer fika organi-
fka delar. En ftor hop
underholla kroppen ,

de

bfverflbdiga foras til få- j
des-karlen

,

dock år o de\

likfom formade fortit på
det ftålle de komma i-

[rån. Deffe [ammanvdxa
til fofter

,
når hannens

Och banans fåd råkas i

alteden. Eti en [ådan

tlanningfinncis organifa
partiklar från bela krop-

pen. Nu åro bos han och

] hona lika delar
,

utoni

\dem jomfkilja konet, få-

! ledes finnes hos den for-
ira nlla nodiga åmnén til

; hannar och bos den fsna-
re til honor

,
men deras

vårkfamhet uphorer ej

forr
,

ån olikn partiklar

• ■ gora vederhorlig motvar •

kan. Det hånder
genom

deras blanhing, Når då

et dera kbnsdelarna få-

' flås, ftåUa Jig [edan dé

ofrige partiklar derom-

kring efter den ordning
(iållcna haft

,
der dé blif-

vit formade. Sådan år

ungefårligen Hr. de Buf-

j tons tanka om afieljen ,

Jom ehuru underlig den

utom jitt hela famman-
hang kan forejalla , ge-

nom uphofsmannens fnil-
le, injikt och rhn vinner

et anfeende, fom låtte-

ligen hedrager. Man kan

på forfok låfa Tom. H.

af hans Hift. Nat. i 4:0,-
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man med fkål fluta ifrån forhollandet i ena hån-

delfen til enlig befkaffenhet i den andra. Nu år

uti honsågg funnit, at gulans inre hinna år fort-

fatning af inmåtens inre hinna uti kycklingen,
fortfarande ånda tilmunnen, fem dermed of-

verklådes: Gulans ytre, utgér åter inmåtens

ytre, fortfarande til tarmkåxet och buklåeken

(peritonæum): Gulan har f6r ofrigt både puls-
och blod-ådror, och af dels fvepe' (invoiu-

erum) år kyklingens hud en ådb). Men gu-
lan med fma hinnor finnes åfven uti ofroda-

de ågg, fåJedes fyckes i dem redan fodret

ligga med fina delar i fmått. Monne då få-

den allenaft vacker det famma, fatter hjertat
i gang och gifver forft (ådan nåring, fom med-

fører formåga at i tjånlig vårma af tilflytan-
de våtfkor tilvåxa? Det år icke utan, at når

man tanker tilbaka och omfider foredåller fig
alla månnifkors åmnen inom hvarandrai Evas

qued, vilar fig en delning och finhet, fora

fåtter ofs i florfla forundran, men ehuru o-

faegripelig flik utvickling fynes vara, få vi ic-

ke af den grund enfamt neka fjelfva faken.

Den tyckes Indock altid gifva ofs låttare be-

grep, ån hela kroppens fuccesfiva daning af

organifka partiklar. Når en fjåril-larv vifar

ofs 4000 fårfkilta mufelar c), huru kan då nå-

gon
inbilla fig, at materia

genom egen kraft

år i ftånd at tilreda, inråtta och fåtea ihop et

h)Hr.\. Haller, Mem-

jur la formation du eneur

dans le foulet, f. iftf,

c) Se Hr. Lyonets
fårut citerade [traåiat:

et under i Anatomien,
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fådant konftftycke, fora vår kropp ar, hvars

våfenteliga delar måfte vara til på en gang,

ty hjerna och hjerta, nerver, mulklar och åd-

rer, behofva hvarandra jåmnt d). Sådens o-

lika belkaffenhet måfte ock utofva någon fkilj-

aktig vårkan på det bojliga åmnet, hvadan fom-

lige partier bfver fin proportion kunna utvick-

las, o. 1. v. Til åfvencyrs kan haraf bånda,
at fodret ofta liknar mer fadren, ån modren.

Hårvid bor ock mårkas, at fåden ej kommer

in i queden och ån mindre til åggftockarne,
dit endaft en aura feminalis kan trånga.

Nåren hingil paras med åsna biir affbd an en

mtilåsna, fbm til ytre anleende, oron,man

(juba) och (vans liknar en haft, men defs lyn-
ne ofverensftåmmer for oixigt med modren.

Tvårtom bander nar en åsne-hanne fpringer et

fto. Dylikt tildrager fig med de fofter, fom

framkomma af angorifka bockars beblandel-

lé med fvenlka getter; åfven imellan (pan(ka

baggar och (vånfka får. Altdetta, tillika med

hvad i våxt-riket blitvit antagit med (lika blan-

ningar (partus hybridi) e ), bar gifvic anled-

ning til den tankan, at hannen bidrager egen-

teligen til de ytre och modren til de inre de-

lar. Man kan hos djur, (å val (bm hos våx-

ter, i almånhet (kilja 2 flags vålende, et ytre
eller barkartigt, fom fbder och underholler

machin, lamt et inre eller rnårgigt, (om up-

d) f Se Hr. Bonnets

Con/, fur les corps orga-

niques, hvardft cletta dm'

ne ntforHgen ctjhandlas.
e) §, 208.
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lifvar, kånner, m. ro. DeflTa 2 hårledas då

från olika ftam /). Ehuru finrik denna me*

ning år har den likvål fina fvårigheter. Da

en tjur betåcker en åfninna får aftodan mage,

tarmar, ro. ro. af ytre delar aldeles like mo-

dren. Hårtil kommer, atoåndeligen fina gre-

nar af nerver och ådror, altid på det noga-
fte finnas med * hvarandra faramanvåfde. I

6kna focken ufi Smoland lefde 1764 en bon-

dehuflru, fom icke hade ordentliga hånder och

fotter, ty utom tunamar och ftortår vore de

ofiige fingrar och tår hopvoxne i klumpar,
fora blefvo fmalare utåt. Hon hade 3 barn, på
famma fået befkafFade, oacktadt fadren var al-

deles utan lyte g), 1 )yiike ron och blannin-

gar af olika flåekten åro deendafåkra medel,

ar bfotta aflelfens hemlighet, fom hittiis varit

och kanfke ånnu lange blifver omgifven med

få mycket morker, at ingenting vifstderom

kan faftftållas.

-2- 25. Men vare fig haru det vill med af-

lelfe-fattet, få år icke långt efter, fodrets til,

tagande fynbart. 3
eller 4 dagar efter Ikall fin-

nas i qvinno-qiieden en aflang blåfa, åtmin-

ftone 4 lin. lång, med fin hinna, fbm inneflu-

fer en våtfka, iik ågghvita, Håruti fynas re-

dan frnå forenade tråar. Efter 7 dagar fynes
foftret, Tom en nåftan genomfkinlig aflang

/) Hr. Arch. och R.

V.Tdnné har gjordt detta

mycket troligt. Se Am.

ac. VI, /, 1 - A,

q) Hr. Baron Herme-

lin har Cjelj fedt dem

ocb om dem lamnat mig
underråttelfe,



klimp, ifrån hvars medel til hinnan utgå tråac

eller nafveiftrångens borjan, Efter xj mårkes

nafan fom en tril, munnen fom et ftrek, o-

gonen (om (Varta prickar, och dronen, fona

fina hål. Nu borja ock arraar famt fotter ut*

fkjuta fom knolar. Efter 21 åro armar och

fdtter ganfka tydelige; refben, fingrar, tår,
mårkas lom fina tråar. Efter 1 månad år £o=

ftret vid pafs 1 tum langt, iiggande något kro-

kugt mitt uti omgifvande våtfka. Aila delar

åro nu tydelige, fingrar och tår åtfkilde, huden

helt fin och genomfkinlig; inmåten ganfka fi*

na, benen ligga ånnu parallelt med hvarandra;

moderkakan, fom forfta dagarna omgaf hålf-

ten af ågget, intager ej mer ån men har

anlenligen tjocknat; långfta tvårlinien af ågget
år omtrent 1 \ tum, och den kortare några
linier mindre, famt defs 2 hinnor ( chorion

och amniosj) nu mårkeliga. Efter 6 veckor

åro delarne båtre formerade, hufvudet år dock

ånnu nog ftort. Strax hårefter borja hjertats
rorelfer mårkas, ja de fortfara åfven långe,
fedan foftret uttagis. Efter 2 månader år fo-

ftret i tum langt, ben-och arm pipor måtke-

lige, famt undre kåkbenen, fom ftånogfram-
om de ofre; nafvelftrången borjar vridas. Ef-

ter 3 månader år långden incmot 3 tum. Ef-

ter 4 \ månad omkring 6 tum. Nu fynas nag-
larna; om det år gåffe, få finnas tefticiarne

inuti buken ofver njurarna. Magen år fylld
med en något tjock våtfka, lik den omgif-
vande. I fmå-tarmarne finnes en mjolklåft
och ide grofyaen (vart flytande raatena (me-
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conium), Gall-och urin-blåforne hyla redan

något af fina affkilda åmnen. Inom 3 roåna-

der år hufvudet bojt, få at hakan dår emot

brodet; knån updrøgne, ibland ånda emotkin-

benen; fotterna tilbaka bojde; ena hånden li-
bland bågge) ligger ofver anfiktet, underdun-

dom hånga de utmed kroppen. Inom 5 el-

ler 6 roånader hinner fodret icke til Amnios,
kan fåiedes icke af tvang intaga fin krokiga
dållning.

Moderkakan liknar en tjockcallot, fattpå
ågget, och år rned åtfkilliga våreor fådad vid

något dålle af queden (uterus). Deruti åro

mångfaldiga grenar af de från iiiaeæ inrernæ

komraande z pulsådror, och den uti hålådern

utfallande blodåder, hvilka utgora nafvel-drån-

gen,
Forda månaderna åger fodret ganfka li-

tet blod och kårer den genom nafvel-blodå«

dern från moderkakan ford ditforas. Mon-

ne nafvel-blodåderns rninda grenar fupa ti) lig
blod, lom raodrens puisadror afiåmna i rno-

derkakans fmå håligheter, och at nafvel puls-
ådrorna åter fora til modren det ofverflodi-

ga? FJler hvadan uprinner bioden i moderka-

kan? Af omgifvande våtfka tyckes fodret nju-
ta någon foda, åtmindone emot flutet h). Ef-

ter 40 veckor år det geraenligen f ullgångit.
Hos andra djur har ågget cn tredje hin-

m (allantols), til hvilken genera et nafvei-

rqr (urachus) fodrets urin famlas. Af forlok

gjorde på får finnes, at inga corpora lutea vi«

b) lir, de Buftbn,
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fa fig innan afle’fen i): at de åro årr efter af-

fkilde ågg; at åggen ej affondras
genom

æftus

venereus, utan mede!!! kraftig aura leminis,
hvilken likfom yfiar dels våtlka: at ovulum

for fin genomfkinlighet och finhet ej fynes forr

an 17 dagar efter parningen, i anledning hvar-

af det hos quinnor ej borde maikas forr ån

efter 32: efter'l9 vifar lig puncfum låliens

och lefvern; efter 22 hufvud och nafvelfirång:
efter 24 ogon, oron, mun, fpina dorli och

hjertat rodt: efter 26 klofvar, retben,ra. m.

efter 29 futura cranii, carotides ochdiaphrag-
ma: efter 30 konet, lamt efter $6 palpebrre
och urachus k). Ungars antal, och tiden, lom

de båras, år for ofrigt efter llågternas Ikiij-
aktighet ganlka olika.

Vårpande honor hafva nødig forforg om

Sna åggs utklackning. Foglarna tilreda mer

eller mindre konftiga bon, och urom Struc-

fen, hvilken dock Jåggerhna i de hetafle land-

oknar, ligga alla ut dem. De fbm icke be-

hofva få ffark vårma varpas på tjeniiga ftål-

Jen, och der de framklåckte ungar finna no-

i) De Buffon kallar

ovaria for ‘tefticlar: de

derpå forefallande bardå-

re knblar nemdes aj Mal.

pighi ocb Vallifneri for

corpora lutea eller glam
dulofa: de klarn blåfor
med coagulahel lympba,
antog Graaf, ocb efter

bonom de fiefle
,
for dgg.

De Buffon har ej fun-
nit animalcula i åggem
våtfka

,
men val i dem

t

fom fås nr corpora lutea.

k) Se Dr. J. L. Ku hr

lemans Obf. circa nego~
tium generationis in o*'

vihus faSla ,
Gott, 17j3*



506

Om djurs

digt underbo!!. En fjåril, hvars affåda fkali

lefva af vifta orter, lågger, om tilgang år,
icke ftna ågg annorftådes. Defsutom tagas
mått, at forvara dem for fariiga åkommor.

Vanligen våxaicke fjelfva åggen, fådant ban-

der dock med dem fågflugor (Tenthredines)
vårpa. En del fifkars råm år endaft åmne til

ågg, fårft den llåppes, berofvad både hs'n-

nor Och hvita, hvilka fédan i vatnet tilvåxa.

Den 8 ogade igeln lågger befynneriiga, fora

inom fig hyfa flera, ja ofver | tjog froårr

fcicptriculæ) /). Mufslors ock fnåckors ågg å-

ro åfven fkiljaktige.
Uti honsågg blifva kycklingens delar ef-

ter band fynliga. Fro-årret flyter på gulan
under amnios. Efter 12 timar mårkes teken

til hufvud och kropp. Emct flutet af andra

dygnec fynes hjertat bulta och liknar en håft-

fko, dock fkonjes ånnu ingen blod. Efter 48

fes 2 bultande blå for, (vånftra hjertkammaren

och aortas ftam) med blod. Efter 50 delsutom

et hjertora, och hjertat likt en Inara, Bult-

ningarne fkonjas forft i orat, få i hjertkam-

maren, fift i aorta. Efter 70 mårkas vingar-

na, (amt på hufvudet 2 blåfor for hjernan,
en for nåbbet, 2 for bak-och framdelen af

hufvudet. Eroot 4‘.e dygnets flut nalkas båg-

ge redan fynliga oronen hjertat mer ån tilfor-

ne. Det forft fynliga orat får likfom 2 horn

j borjan, fom fedan finnas vara 2 oron. Ef-

ter 96 timar mårkes iefran. Efter 131, de for-

i) Se miti, afb. om Iglar i V. A.H% 17j~.
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(la frivilliga rorelfer, Efter 138
, lunger och

mage. Etter 142, tarmar, njurar ocb ofre

kåken. Efter 144, mårkas 2 hjertkamrar och 2

bloddroppar i flåliec for 1, Tom forut enddfl

lyntes. Efter 1683 år hjernan Ilemmig. Efter

ipo, nåbbet opnat och kott på broflet. Ef-

ter 194, broftbenet. Efter 210, åro lidorne

fulikomiige,nåbbet mårkiigare, och gallblåfan
fynbar. Efter 236, grån galla, och, ornkyk-

lingen drages utur fina hinnor, kan han mår-

keligen rora fig. Efter 240, åmnen til pån-
nor och brofkaktig hufvudfkål, Efter 264,
flora ogonklumpar. Efter 2g8 5

refben. Efter

331, udelte vid magen, och lungorna flytta-
de til broflet. Efter 355, opnas och flutasof-

ta nåbbet. Efter 451, forfta låt af kyklingen.
Tiivåxten firer i borjan fortåre. Guian okas,
blifver mer flytande och gronaktig under he-

la tiden, roen finnes emot utliggningens flut

ud kyklingens inmåten, Pulsådrorna gå från

arteria mefenterica til guian, och blodådrorne

infalla i portådern, ej langt från iefren. Mon-

ne icke hvitans kånl fåra och blanda den med

galan, hvilken fedan nårer kyklingen? Hvitan

rninfkas åtminftone dagehgen, hvaremot gu-
len okas m\

226. Sedan ungarne framkommit njuta en

del fkotfel och f6da af fina forålclrar. Hos

Fyrfotade djur fuga de mjolk utur médrarnas

brofl: och vånas imåningom vid faftare fpis.

Foglar hemfora til fina bon tjenlig nåting, De

m) Hr, y. Haller, a, ft.



fiåfte djur hafva dock nåpligen vidare omftorg
for fin affoda, ån at åggen låggas der de i råt-

tan tid kunna utkiåckas, der de någorlunda
åro fåkra for Ikador, lamt vid framkomlten

firma tilgang på vederborlig fpis. Så år det

med de målte malkar, yrfå, filkar och amphi-
ibier. Somiige håfta dock åggen vid fin

egen

kropp, Tom kråftor, en del enogon och ftpind-
Jar

,
m, fl. Stenfimpan (cottus Gobius) gor bo

på botten och ligger ofver finråra, o. 1. v.

Efter band fullvåxa ungarne och deras

krafter åro fedan uti tiltagande en vifs tid,

långre eller kortare, efter arternas befkaffen-

het; men orafider forfvagas de genom tilfål-

ligheter, (jukdomar eller ålder mer och mer.

Ibland de minfta kråk i vatnet finnes en mårk-

vårdig likhet med moflar (mufei), få at de

flere ganger kunna fdrtvina och fynas doda,
famt dock åter quickna. Detta bander ådigen
i diken och puflar, fompfta uttorka, men få

fnart rågn kommer finnas de åter forledde med

polyper och flere dyiike mafkar.

Djurens ålder år olika. Man har trodt den.

for fyrfotade vara 7 ganger ftorre ån tiivåxts-

tiden, då inga olyckor tilflofa, få at raånni-

fkans naturliga ålder Ikuile vara 98 år, eaie-

dan hon gemenligen våxer i 14; en båftsaS*
efter han våxer i 4; elephantens 140, emedan

han fkali våxa i 20, o. f. v. Med de fraå

djuren paflar ej fådan råkning. En Papegoya
lefver jo -100 år. Viffa Dagflugor (Epheme-
ræ) tilbringa få dinar, fom fullkomlige, men

dlvåxa i några år. Larven til Scar. meloiontha
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ligger 4- y år i jorden, o. i. v. Fifkars
rygg-

kotor hafva flere hvarf, formodeligen 1 for

hvart år. Efter denna grund år funnit,aten

gådda om 7-9 lod, 1 f - 2 quaner lang år %

år, en om 1 mark 3 qu. lang 3, en om 6

m. 5-6 qu. iång 6, en om if lispund g qu«

lang 12, en ål om 2 m. 6, en abbore ora

2m.4, en torfk om 2 m, 5, en braxen om

3 m. 6-7 år, ro. ro. n).
Då kroppen efter band forfvagas måfte

djuren antingen blifva rof for fina fjender el-

ler lida brift på underholl, hvarigenom rna-

chinen ånteligen biir ofkicklig at hollas i gang*

Et djur fåges dådo, hvarefterdet oftaft af an-

dra fortåres. Utom allehanda fyrfotade och

flygande djur, fem enligt Naturens inråtning
lefva af as, åro en oråknelig fkare infeder bår-

raed fyffelfatte, fåfora Spyflugor (M. carni-

vora), Dermeftides, Silphæ, m. fl. Ibland dem

år Silpha Vefpillo befynnerligen mårkvårdig,
fom nedgråfver fmå as, fåfom råttor, foglar
och dylike. Det fker dock icke utan betal-

ning ty hennes ågg inlåggas i liken, af hvil-

ka ungarne fedan njuta uppehålle. Hvad fora

undflipper fådant 6de forftores af fig fjelf ge-

nom forrutnelfe : de flycktiga åmnen fkingras
och de fafta bringas fluteligen dl jord.

Sic reåit ad Dominum.

n) Vet. Ac. Handl. iyjy.
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Forra bandet

Pag. 11 i noten / tillågges: Diodorus h*

rattnr ock at Sefoftris til fjås bfverfnrit Arabi-

Jka vikeri ocb derntom varit anda tilGangis utlop.

Pag. 13 lin. 3 af texcen nedifrån, i ftållet

for ”iångre fram” infåttes: annorflådes. Rum«

met tillåcer ej hår en utforlig underfokning
om de inkaft, fom biifvit gjorde emot defs

trovårdighet, hvilken dock efter nogaffe prof-

ning tyckes åga all character af fanning. Den

fbm féreffåller fig en fdderlånning med den

naturkunnighet, fom for omtrent 2100 år fe-

dan kunde fslla på en fjormn
,

Sfkcåda
genom

dimma hafvet inom poicirkein, fuilt med ffår
-

re och mindre isberg, iårer fnart finna, at e-

huru underlig Pytheæ befkrifning vid forffa

åtankan forefaller
,

få år den likval vid når-

raare efterfinnande en från hans fynepunft få

fullkomlig affkildring, ae den med ingen rin-

gaffe fannolikhet kan anfes får fkeppare faga,
ty fådan enlighet med utfickten har ej kun-

nat dicktas. Han (åger, at der var hvarkert

haf, eller jord, eller luft, titanen blanning af

alla, fom forente himmel och jord, m, m.

fom på det eftertryckeligaffe intygar, at hans

målning år gjord efter naturen, fom jag yt-

terligare på annat ftålle hoppas kunna lågga å

daga. Jag vil endafl nu nåmna, at Strand,

oacktadt all fin beromliga kunfkap, hade fat-

tat et oricktigt fyftem uti Cosmogonien, hvil-

ket han med den ifver forfvarade, at aila be-

510
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råttelfer, fom dermed icke paftade,' blefvo

antingen hårdragne, eller rent af (ålom ofan-

ningar forkaftade, hvarutinnan han ty verr

fedcn haft många efterfoljare, fom upoffrac
(anning for inbilningar. Imedlertid har det

fértroende man ågt for denna Geograph for-

nemligaft gjordt, at Pvtheas fadt namn af

ftorljugare.

Pag. 18, fifta raden, vid flutet af noten

y tilfattes: II: dy.

Pag. 78, vid (lutet af noten j tillågges:
Hr. Muller har dock nyligen med mycken ftyrka
fvarat på* dejfa hefkyllningar. Se Dr, Biifchings
Nachr. yo (l- /77J.

Pag. 83 linea 2: Åren 1764, 65, 66 och

67 hafva nejderne af America ån ytterligare
blifvit underfokte medelft et inråttadt handels-

compagnie, och utkom 1773 i Petersborg hår-

ofver en ny charta. Samlingen af de hår nu

bekante oar kan delas i 3 flockar, den for-

fta inneholler dem
,

(om Behring och Tschi-

rickow uptåckte imellan 50 och 56 gr. lati-

tud: den andra innefattar Olutorifka och A-

leutidca, (om ligga imellan 56 och 60: den

tredje de Anadirlka imellan 60och 67, hvilka

funnos 1766 och 67. Inbyggarne likna Kamt-

Ichatkas åboer på de två forfta, men ej på
de Anadirfka, hvaråft de åro ganlka rå och

vilda. Åtfkillige Vulcaner och heta kållor

finnas på defta oar. Det mårkes for of-

rigt, at på denna charta år ingen betydelig
åndring af Siberilka kufterne ifrån de fenafte

upgifter forutj och Tfchuktfchi noslåmoas ån-



nu til (In omkrets odetermineradt. Norra Å-

mericas våftrafte ut(kott fattes under 67 gr.
lat. och 224 meridian, Tamt vid 65 gr. lad-

tud kallas (tora landet Stachtan Nitada. En

(tor 6 Lalafchka intager omtrent hålfcen af

padet imelian gamla och nya veriden. Alla

hår angifna kufter åro fullt opdragne och man

våntar med begårlighetfjelfva obl'ervacionerne.

Pag. 99 lin, 12 efter e). Ehnru likt ak

detta tyckes vara, få vifar dock Rylka char-

tan af 1773 helt annorlunda. Anian ligger
der imelfan 205 te och 224de meridianen; fulle

af åt(k lliga oar, ibland hvilka Lalafchka in-

tager omtrent 10 gr. i loogitud och inemot 3

i latitud. Rydarne kånna deda trafter haft

och åga få'edes med (kål vitsord for alla åf-

ven troliga gifsningar.
O CD CD

Pag. 117 lin. 13. Det ligger under 50 gr.

(udlig lat. och gi meridian. Hr. de S. Ai>

louarne, fom commenderte andra i folje va-

rande fartyget, forfokte landftigning, men for-

gåfves och måflc gå til Nya Holland. Inga

inbyggare och ingen hamn mårktes der. Det

engel(ka(kepp, fom 1773 gådt forbi G.H.udden

til Scora hafvet och på hvilket Hr. Forster

åfven år, (kali hafva ibland fma foremål at

foka defla kuffer. Hr, Kerguelen fjelf år ock

i famma arende utgången, men frucktas haf-

va iidit (keppsbrott.

Pag. 143 lin. 6 til och med pag. 145 lin.

12, i (tållet for ”1 fenare -- - - kafladt’*

infåttes: I fenare åren hafva åtfkillige Engels-
mån (eglat ofver dette haf, och åro nyfigen
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defla refor fullftåndigt upgifne. Comm.JoHN
Byron gick från England 1764 d. 18 Apr.,
kom in i St. hafvet d. 9 Apr. 1765, tog vågen
tirMafa fuera, hvarifrån han gick d 1 Maj.

D. 7 Junii råkades 2 bebodda oar, på hvil-

ka ej vågades Jandftigning, hvilka derfore kal-

lades Felflagna åndamål (Islands of disfappoint-

rnent), imellan 14 gr. lom. ochi4 gr. sm. i

lat. (amt 232 gr. 44 m. och 232 gr. 32, ro*

1 long.: d. 11 Jun, fågs coraU-on under 14 gr,

29 ro. lat. och 228 gr. 46 m. long., bevuxen

med Cocos och omgifven af rod corali-bank:

Koming Georgs bar (King Georg’s Islands) åro

2, den fifta under 14 gr. 41 lat. och 228 gr.

2 3 ro.: d, 13
fant den lilla och låga Prinfens

af Wallis o (Prince of Wales’s {.) vid 1? gr.
lat. och 225 gr. 43 m. long.; d. 21 fantsFarli-

ga bn (I. of danger) under 10 gr. 15 m. laf.

och 208 gr. 8 m. long,; d. 24 Hertigen af
Forks o (Duke of york’s I.) under 8 gr. lat.

och 206 gr. 6 ro. long: dr 4 jul, tråffades By-
rons 6 (Byron’s I.) under 1 gr. ig m. fudlig
latitud och 203 gr, 50 m. long.; d. 30 anlån-

des eil Tinian: d, 9 Dec. gick Commendeu-

ren från Batavia, kom d. 14 Febr 1766 til G.

H. uddep och d. 9 Maj til England.

Cap. Sam. Wiixis udeglade från England
med Delphin 1766 d. 22 Aug. och kom in i

St. hafvet 1767 d, 11 Åpr. D. 5 Jun. fågs
Pmgflbn (Whitfun I.) under 19 gr. 25 ra. lat,

pcb 239 gr. 40 m. long,, bredvid hvilken en

annan låg, fom kallades Drotning Chnrlottas o



(Queen Charlottes IJ. D. 10 namngafs Eg-
monts 6 efter forfla Lorden vid Amiraliteter,

under 19 gr, 20 m. lat. och 238 gr. 56 ro.

long.; d. 11 Hertigen af Glouceflers b under

19 gr. 11 m. lat. och 237 gr. 32 m. long.: d.

12 Hertigen af Gumlerland's b under 19 gr. 18

m. lat. och 237 gr. long.: d.
13

Prins Hen-

vie Wilhelms 6 under 19 gr. lat. och 233-gr.

long.: d, 18 Bifkopens af Osmbriicks o under

17 gr. y 1 m. och 229 gr. 6m. iong.; d. ig

den hårliga Konung Georg 111s
5,

lom Itrax

efter blifvit af flere befokt och nu år bekant

under namn af Otaheite, hvarom mera ne-

danforc. Den lånmades d. 27 JuL och fam-

ma dag fansen annan, fom kallades efter Her-

tigen af Fork under 17 gr. 28 lat. och 227 gr,

20 long. och ej bor forblandas med den, fom

Byron gifvit famma namn : d. 28 Carl Saun-

ders b under famma lat., roen 48 m. mer i w;

d. 30 Lord Bowes S under 16 gr. 46 m» lat.

och 223 gr. 21 m. long.: Scilly 6n vid 16 gr,

28 m. och 222 gr. 6 m, long.: d. 13 Aug.
Boscawéns b vid 15 gr. 50 m. och 202 gr, 6

m. long.: Amiral Augufl Keppels b under 15

gr, 55 m. och 202 gr. 3m. Jong., af hvilka

den forrå fåges vara Le Maires Cocos-6, och

den fenare Bedragare 6n, men belågenheten

tyckesej aldeles pafla.dermed: d. 16 Wallifes b

under 13 gr. 18 m. och 201 gr. 16 m.: d. 19

Sept. fågs Tinian och d, 20 Maj 17(18 årer-

kom han til England. Longituderne åro hår

anforde efter texten, men på chartan finnas

de flefte omtrent 1 grad mindre, det år, få myc-
ket våfterlige.

514

Tillåggningar.



Tillåggningar.
515

Phil. Carteret commenderte fartyget Sva-

lin i Waei.ises fålje. Han hade nyligen forut

hemkommit med Byron, och råkade nu ej
fin chef fedan S. Amber och Felix voro pas-
ferade. D. 2 Jul. 1767 fågs en oforftafMa-

joren Pitcairns fon, fom olyckligt omkom i

gryningen: den kallades efter honom, år få

hog at den lågs på grads afftånd, famt bc*

lågen under 20 gr. 2 m. fudlig lat. och 244

gr. 15 m. long.: d. 11 namngafs Osmbriicks

b under 22 gr. lat, och 233 gr, 4 m, long:
d. 11 Golncefters 2 oar under 20 gr, 38-34 m,

laf. och 231 gr. 36-21 m.: d. 13 Aug. Eg-
monts b, (eller New Guernfey ) fom utgifves
for Spaniorernes Sanåa erux under n paral-
lelen och igi meridian: Horves b { eller New

Jerfey) under 11 gr. 10 m. lat. och igs gr.

19 m.: Keppels oundeno gr. 15 m. lat. och iga

gr. 40 m, long.; Onrrys 6 ( eller New Alderney)
under 11 gr. 10 m. och 182 gr. 55 m. (Hela

ørehipelagen kallades efter Drotn. Charlotta):
Sval- 072 (Swallow’s I.) går med norra åndan til

iode parallelen under iga gr. 36 m.: Edgcomhs o

(ellerNeWSark), under 11 g. tom. och ig2gr. 50

m. Ttrevanions o under 10 | gr. lat. ochigigr.
21 ra.

,
ifrån hvilken feglades d. 18 Aug.; d.

20 Gowers 6 under 7 gr. 56 m, och 176 gr.

32 m,: Carteret s o under § gr. 26 m. och 176

gr. 50 m.; Simpfons b litet mer i offer; d. 24

Lord Carl Hardys 6 under 4 gr. 50 m.: d.

25 IVincheljeas o ; d. 26 fågs Nya Britannien,
hvarefter feglades genom et nytt fund (S.Geor-

ges channal), fom delar detta land, hvaraf



norra kuflen kallades Nya Irland och befickti-

gades noga. Defsutom blefvohår åtfkilligeftål-
-sen namngifne, få fom Mother and Daughters (3

klippor), Cape Pallifer
,

Cape Stephens ,
/,s7<? of

Man
,

Sandwich Is/, Cape Byron ,
iVrø Hanno-

ver och Duke of Portland’s Isl. D. 15 Sepf,

feglades hårifrån til Mindanao, hvarunder fol-

jande upkallades, nemligen Amiralitets oarne
,

den florre under 2 gr. 18 och 164.gr. 20 m. t

d. 19 Durours o under 1 gr. 15 m. och 160

gr, 57.: Mattys o under 1 gr. 45 m. och 160

gr. 58 m.: d. 25 jfojeph Freemlls o, kallades

efter en Indian, lom godvilligt foljde med

och redan dog vid Cdebes, belagen 50 rn.

norr om linien och 155 gr. 25 m. i long.,
kalias af invånarne Pegan: d. 12 Och Curretit

on under 4 gr. 40 ro. nordlig lat.; S. Andrea

var: d, 27 anlandes til Mindanao, hvarifrån

feglades d. 14 Nov. 1767, d, 28 Nov. 1768
anlandes til G. H. udden och d. 20 fol;. Febr.

til England. En hop oar af famma namn,

fom i det foregående åronåmde, bora ej for-

blandas, en del finnas ock derfore på chartan

meddubla, hvilkahar blifvit i parenthesutfatte.
Hr. de Bougainville utgick från Breft

1766 d. 17 Nov,, kom in i St. hafvet d. 26

Jan. 1768, Balde koten i nnw omtrent til vand-

kraften, då fedan feglades åt w. D,2 2 Mart,

iråffades de 4 Facardins bårne under xo \ lat.

och omtrent 239 gr. long., farnt litet rneriw

Spjutkafture bn (I. des Lanciers) hvaråft kop-
parfårgade vildar hotade medianfar: d. 23 fags
den låga Uarp-on ,

fom hade Cocqs-tråd och
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(lort folk; d, 24 til 28 (eglades imellan Ji laga
rned farliga klippor orogifna oar, (om kaha-

des Farliga fkåren och tyckas af Quiros vara

(edde vid (odraåndan. De BouGAiNViiXEtror

Labyrinth*6arne hora hit, men deras belågen-
het torde vara mer vefterlig. Så många (må

oar anles (åfom vitnen om något ftort land i

granlkapet och horde vårkeligen Quiros af in-

vånare et (ådant omtalas. D. 2 April fick en

hog Pik namn af Boudoir", d. 3 anlåndes til

laiti (Otaheite)’ på norra fidan. Detta jor-
dilka paradis var 8 månaderforut befoktaf

up-
finnaren Gap. Wallis och fick nu namn af Nya

Cythera. Derom nåmnes mera nedanfore. På

rele-chartan teknas vefter och norr om Taiti

Papara, Heeri och Oumaitia. Den långa ftrand

Belun lagt vid ig g gr. latitud och 233. gr.

long, hade Bougainville (toet på i fali den

funnits. I borjan af Maj tråffades Sjomansfkd-
ren (I. des navigateurs) under 14 gr. lat, och

205)-208 gr. long.; d. ix Fbrlorade fonen: d.

22 Pingflon: d. 23 anlåndes til oar, lom kailades

Stora Cycladernej på en hoggs ved, hvaråfl

voro dels (varte, deis brune invånare, beka*

jade med fpetålfka, (om gaf anledning at deraf

riåmna deras land Spetd/fkdn - Hår år efter

Bougaikvilles tanka Helige Ands landet, lom

Quiros utgifvit for (ammanhångande, då lik-

vål Jacobs och Philips vik (kali vara et fund

af flera mils bredd vid 15 lat. och ig6te me-

ridian, hvilket nu feglades igenom. Refaø

fortfattes under (amma parallel inemot Nya
Holland, då farten Hyrdes norr ut: d. 5 Jun.
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fågs Dinnas frmdråfvel: ifrån d. 10 til d. 26

befors Lovifiad-viken, fom dublerades vid be-

frielfe udden och åtfoldes fedan oftra ftranden

af et ftort land, fom troddes vara med fund

fkilt från Nya Guinea och kallades Lovifiada,
men på nyafte engelfka chartan teknas detta

dermed (ammanhångande.

Pag. 159 lin. 16: Et forfok år nyligen

gjordt ifrån England, fom mifslyckats, men

deraf foljer ingen ting, ty Gap. Phips och Lutt-

wich bafva af eget bevåg och tvårt emot up-

gifven plan tagit vågen imellan Gronland och

Spitsbergen, famt altid hollit det fiffnemda i

fickte. D. 26 Jul. voro de vidjon Moffen un*

der go gr. lat.: d. 30 hade de åt oder kom-

roit til de 7 oar, men fågo ifrån et 200 fot

bogt berg 1 x mil ej annat ån is for fig: d.

3 Aug. (målte tjåran på fartygens fidor,men
vatnet fros i fkugga; d. 12 beflots at vånda

om. Hamburgaren Fr. Mårtens var 1671

åfven få långt, och fkali man ej alia år kun-?

na komma til Sju oarne.

De torfok, fom Ryfka Kejfarinnan 176$

och 66 låtit anflålla ifrån Archangel rått åt po-

len, ro. m. åro mig veterligen ej ånnu upgif-
ne. Den fvårigheten emot feglingen ino har

jag h6rt anforas af en från Petersborg nyligen
kommen refande, at ishafvet utmed

ne år for grundt, at med vanliga fkepp kunna

befaras. Kufternas långfamma fluttning lofvar

vårkeligen ringa djup, men om det kan på ftor-

re jafftånd åfven vara farligt, år mig obekant.

Pag.iyo, lin. 14 efter ”och” fladen Ouan-

Sa-Velica mer ån 2100, hvilkaåro
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Pag. '219, lin. 5, efter ”dem” tillågges;
i drummer och gångar

Pag. 219, lin. 14, efter ”gor” af glimmer«
blanningen

Pag. 219, lin. 6 nedifrån, efter ”den” med

famma ftupning

Pag. 219, lin. y nedifrån, efter ”dagen’’.
Isola d’ Elbas bergart, fom denna fkifer hvi-

lar på, beftår af granit med flora jårnmalms
drammer; af famraa egenfkap och lage fin-

nes et berg vid Mafia di Maremma.

Pag. 220, lin, 1 efter ”mårgel,” alle med

famraa ftunning.

Pag. 220, lin. 10nedifrån, efter ”af” hop«
gytrade forftoringar af

Pag. 220, lin. 7 nedifrån, vid flutet; Leran

holl en mångd inpackade ijodjurs Ikal.

Pag. 227 vid flutet af noten k ; Hr. Ro«

mé de 1’ Isle berattar dock
,

at han fedt i Abbé

Nolins lamling en klimp om 2 marker
, tagen i

rufvan Pompean vid Pennes i Bretagne. Den

bedår til flbrre delen af rent bly
, fom låter ham -

ra och tålja fig. Tvårt igenom detta fiycke fkali

gå et purpurfårgat fkiferhvarf med Jmå blykorn

nti. Utanpå fitter en rod kalk
)

lik monja. Hu-

ruvida denna utan bitrådg af eld blifvit danad

måde dels af de(l nogare
betracktande urfkiljas ,

dels af underråtteljer om arbetsfåttet i grufvan f

der den funnits
,

domas.

Pag. 231, lin. 12 efter ”flotfer.” Vid Go -

dolphin-ball år den ftorfta Cornwallfka gruf-
van, nåftan på flått land imellan 2 berg, et

i n och et i s. 50-60 fatxmar hår inneholla



5 parallela gångar, ftrykande i o och w med

en ftupning åt N af vid pafs 70 gr. Den ftor-

fla arbetas ånnu och åger 2- 5 fots måcktig-
het, Hållearten år grof granit *)

*) Se Hr, Jars lefkrifn. i Mern. de /’ Ac. 1-70.

Pag. 2985 lin. 16 vid flutet: I hålleflinta

och lafpis har jag val aldrig fedt petrefafla
inneflutna, fådana beråttas dock flnnas, men

åro ganfka fållfynte, och bora derfore noga

granikas, om de ej til åfventyrs åro carneoler

eller annan halffkinlig kifel.

Pag. 328, lio. 19 vid flutet. En rådan flod

under torka och ftiilaftående under rågn kan

komma deraf, at ftdrre caviteter inuri berg,
lom hafva utloop vid ofre kanten, behofva

tid at fyllas, men fedan de hunnit få langt,

rinna de fedan defs långre ,
ju trångare urfar-

ten år. I almånhet råknas i Europa ej ofver

io-x2 dygn imellan rågn.

Pag. 328, lin, 19 vid fintet; På fådana

ftållen finnas dock inga fpringande ådror.

Pag. 329 vid flutet af noten q. Mercator

leråttar
,

at på on S. 7bomas aldrig rågnar ,
men

viittpå on år et Jkogbevuxit herg , fom bar (lån*

diga moln omkring Jig ,
hvarifrån nedrinna håc-

kar, jom juekta jorden.

Pag. 334, lin. 2, Om hafvets djup anta-

ges 100000 fot Ikulle det holla jåmnvickt om-

tr«nt eraot 103000 lott vatten: 300ofotshogd
Ikulle fåledes vara dethogfta, der kållor kun-

de finnas., i fali det antages, at genom up-

fligning I ften fåltan affondras, men nu fin-

uas kalier til 12000 fots hogd och mera, de
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kunna fåledes icke på denna grund alflras.

Hårtil kommer, at jordhvarf af tjlnlig belkaf-

fenhet icke veterligen finnas och aidraminfi:

at nodig måcktighet.

Pag. 344 lin. 11 efter ”æ); men vid no-

gare underfokning år funnit at vatten, fom

rinner ntfore bergets våggar, ej kommer ifrån

någon våtkelig famiing eller kålla, utan alle-

nalt af ymniga ångor, fom omkring berget
til droppar hopfalla.

Pag. 370 lin. 12 nedifrån efter ”nåmnt”

Sal digeflivum och gron vitriol forvåxla åf-

ven Tina åmnen inbordes, men med kokfalt

vil det ej lyckas, åtminftone fodras dertil lång
tid,eller någon annan gynnande omftlndighet,
i fali det varkeligen låter fjg gora.

Pag. 376, lin. 8. Några torfok tyckas gif-
va vid banden, at vatten kunna tora åænena

til tvafvel, nemligen phlogiilon ochfyra, hvil-

ka dock icke vinna innerlig forening, innan

de afrokt 1 dunffer och råkas i gynnande om-

flåndigheter. Således, om rent lutfalc utfåttes

for ångan at varma baden vid Aachen fås far-

tårus vitriolatus, och om en concentrerad vi-

triolsfyra på tamma fått anvåndes, fås fvaf-

vei *). Andra forfok vifa, at fyran kan ofver-

måttas med phlogifton: fådan tyckes den ån»

ga vara, Tom ftinker likt rutna ågg och från

bepar upftiger, ty om den råkar vitriolsfyra
fattes et vårkeligf fvafvel, och forfarenheten

virnar åfven, at det brånbara kan tran bepatifka
hlanningar aldeles forfiyga.

*) Hr, Lucas om Fatten,



Pag. 379 lin. 19 och 20 i (tallet f6r”åtmin-

ftone 70” 13, enligt nyafte Ryfka charta, i det

Cafpifka,

Pag. 581 lin. g efter’Tand.” Ulunda back

1 Veftergothland faller vid Dunkefors med håf*

tighet ned i en flokalks råmna och framkom-

mer par hundrade faranar nedanfore genom en

dylik opning, famt år ftrax i Hånd at drifva

2 quarnar, ej langt från Warnhems klofter:

en gren fkiljer fig ftrax ofvanfore den an-

dras nedftortning *).

*) Hr. Gyllenhal.

Pag. 403, vid flutet af noten g. Herodo-

tus fårjdkrar ,
at det var trdfk ,

men Strabo an-

gaj det dga gemenfkap med Nord[jon, då han

Jkrifver: includnntur partes Ajue Septentrionaleso-
ceano, nsque ad ofiium cafpii maris.

Pag. 407, lin. 9 efter ”flenen,” Dyliktmår-
kes då tråd, metaller, m. m. kaflas uti, och

fynes komma af bottendyns uprorning, tyen
ofverflodig lyra kan ej beftå med hepar.

Pag. 407, lin. 15 efter ”at” kalk,

Pag. 407, lin. 16 efter ”kalladehvilka

efter beråttelfe kunna brånnas fom kalk *,;
*)Hr. Fougeroux de Bondaroy, Mern, detAc.i-jqo.

Pag, 416, lin. 7. Infjoar med falta vatten

åro ganfka almånne i hofdingedomet Oren-

burg, landet Bafkire,ra.m. En bland dem Kirge
kallad fkall vid ena flranden hafva fait och vid

den andra frilkt vatten: fjon Inderi årofveralt

med få tjock faltfkorpabetåckt, at man utan

fara kan fårdas derofver
,

faml fkulle kunna

låmna falt til hela Europas fornodenhet *).

*) Prof. Pallas.
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Pag. 417, lin. li noterne, efter ”varåndef

Jdmjor §. ijo. emot fintet.

Pag. 430, lin. 1 6. Mitc imellan Norrige
och Shetland år djupet hogft 375 fot. Tamt bot-

ten fin fand: emot det fenare okas det fom-

ligftådes och fanden biir grofvare, men emot

det forrå tiltager djupet ån ftarkareoch botten

biir dyblandad *).

*) Hr. Kerguelen,

Pag. 459 lin. 9 efter’V),” Under flod kom-

mer hafvet från wsw emot Shetland och un-

der ebben ftrommar åt -

sso,åndrande loppet
efter flrandernas ftållning, ånda til Pas de Ca-

lais, men hår råkar vacnet en ny flod, drifves

tilbaka, fores emot Jutland, derifrån åt cap
Dornens och fedan åt n, utmed Norrige. Det-

ta fynes vara orlaken hvarfore ftrommen få-

per åtN in vid Korrige, men åt s utmed Shetland^

Senare bandet.

Pag. 38, lin. 19. Ja, vid nårmare efter-

finnande fynes quickfilfrets ftigande bora med-

fora mulen himmel. Låt raco (fig. 50) va-

ra en få befkaffad kroklinia, at råtvinkliga or-

dinaterne rp, ab,.cd, m. m. aftaga i georae-
trifkt forholiande,då afftånden tp,tb, td, m.

m. våxa uti et harmonifkt, få uttrycka ordi-

naterne rp, ab, m. m. tåtheterne af lufckret-

fenvid raotfvarande afftånd tp,tb, m. m. från

jordens medelpunfl: t. Når nu Barometern

faller måfte kroklinien RACoflytta fig nårmare,
tf, och i vifs håndelfe få ftållningen qghl.

Men ordinaterne, fvarande mot olika Bare-



meterns ftållningar vid famma afftånd fran Jor-

dens raeddpunft, blifva enligt krokliniens na-

tur fådane, at forhollandet imellan cd och hd

minfkas beftåndigt, Ju hogre up, det ar ab

har til gb, ftorre proportion, ån cd til hd,

o. i. v. Håraf foljer, at då luftkretfens tyngd
okas ftiga de undre dunfterna fortåre, ån de

ofre, famt måftefoljakteligen ftocka fig, men

då tryckningen minfkas och ångorne f;un-

ka, faila de undre fnarare undan, an at de

ofrekunna hinna på dem. Af foregående grun-

der måde åfven ab hafva ftorreforhollande tii

cd, an gb til hd, j-folje hvaraf de dander,

fom upftiga, då quickfilfret år nåftan ftiilallåen-

de, måfte forr råkas och gå til moln, omßa-

rometern ftår låge, ån når den ftår hogt *).
Alt detta rubbas dock ofta af tilfålligheter, fom

icke iåmna rum for en mathematifk noghet.
*) Hr. Prof. Melander, A. H. 7775.

Pag. 61, lin. 6. Hårvid bor ock nåmnas

en annan befynnerlig omftåndigbet beftående

derati, at om man vånder fig åt folen, då hon

år klar och 10-1? gr. bog, låfande ibok,hvars

gtvånda fida år i fkugga, få fynas inom få mi-

nuteraliabokftåfverne roda. Detta lyckas ej, då

folen år bog, men val emot en ftarkt uplyft

mur. Orfaken tyckes vara, at af IJufet formår

endaft det roda trånga genom égonlocken och

upvåcka i fynnerhet kånning på de ftållen af

ognenåtet, dit nåftan inga ftrålar komma från

papperet och fåledes iåmnat begrep om defvar-

ta bokftåfverne '*).

*} Se Hr, Ikrguelins afh.i Mm
.

del'AcJeßcr-
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lin lyji , fom binder tilat håraffbrklarei en fynner-
lig omftåndighet

,
hvilken Henric IV i Frankrike

fjelf berdttat for Parlamentet
, nemligen ,

at då

ban en gang fpelade tårning med Duc de Guile i

nar varo af ftortJdllfkap ,
bade hloddroppar på bor-

det vifatJig ftomflere ganger aftorkaae återkommo
.

Pag. §O, lin. 12. i denna nejd fkola bøn-

derne fkilja 4 flags lågor. Den i:a kallas di

legno, år klar, fom af brinnande tråd, vifar

fig ernot toppen af berget Canida på en flåckaf

25 til 30 fots diameter i en liten dåld: hår f’y-
nas mark och flenar brånde; lågan utbrifler

har och der; blå; quick; vanligen 3-4, och

ibland til 9 for hogt, fynes i morker lang, men

om dagen behofves komma
nog når, for at

blifva den varte; de, fom bo omkring fåga,
at den biir defs ftorre, ju mer fno fallit; jor-

den år varm hela 60 fot från ofvannemda flåcks

medelpuniif, ty få vidt fmålterfnon om vintern,
roen genom fkrapning kan den ej derfore tån-

das få langt. En fpricka år ej langt hårifrån,
vid hvilken hores likfom et framtrångande vå-

der. Man har åtfkilliga ganger fokt at opnå

den, men arbetet har blifvit forhindrat genom
flammor eller heta ångor. Den 2dra eller del

peglio utbryter til 450 fot lågre ån toppen, och

på hoger, då man far från Bologna, på en flåck

af upbrukat land, 6-7 fot i diam. och ned-

fånkt vid pafs 1 quarter mer, ån det omkring-
liggande: hår upftiger en antåndelig dunft, fom

ibland brinner flere månader, flåckes af båftig
blåft; fladrar på ytan, ty på några tums djup
år ejhett; tråd och papper fértåras, men brin-



na! ej. Ju långre man kommer från Legno och

nalkas Peglio, defs fetare fkall jorden på något
djup vifa fig, lamt ånteligen bergoljan kunna

jfkonjas, lom tydeligen upfimmar, om jorden

lågges i hett vatten. Denna jord år grå och vi-

far åtlkilliga quarlefvor af vegetabilier. Den

underjordllka vårmans åtgårdtyckes nuhårfor-

nemligaft befiå deruti, at volatililera bergfet-
man. Når den jord, fom fåtter figibergolja vid

Parma defiilleras, fås aldeles en dylik antånde-

lig dunft. Den gje lågan kalias Montaggiolo,
och den 4de, lom fållan vilarfig, nåmnes ef-

ter berget Canida *).

*) Hr. Fougeroux de Bondaroy, Mem. de F

Ac. ij]o.

Pag. 151, Hn. 3, efter s,

tiltager,
s ’

dock gårdet
vanligen fmåningom och långlamt, om icke

Ino faller, hvilken på en gang berofvar jor-

den anfenlig mångd vårma.

Pag. 152, lin. 9. Vi mårka ofta,åfven Om lom-

maren, at kulden i folenes upgång år mycket

ftrångare, ån både forut och efteråt. Detta

kommer deraf, at når folftrålarne borja fpela på
luftkretfen ofver en horizont, upvårrnes luften

fharareån dunfierne, hvilka foljakteligen fjunka
och meddela de nederfta lufthvarfven den kyia,
fom de under natten ådragit fig i hogden,
hvaråfl temperaturen altid år mindre.

Pag. 159, lin. io. Enligt 11 års obferva-

tioner,från 1732 til och med 1742, år funnit,at
Barooaeterns medelhogd varit fiorre under pe-

rigæerne ån apogæerne, om raånan hårvid var

kringæquinodtiernc, men tvårt om, når den
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var i folflitierne. Medelhogden vid quadra-
turerne år i Padua funnen f lin. florre, ån vid

Syzigierne:om vintern finnes medelhogden der

omtrent 1 lin. florre, ån om fommaren, famt

i Mars och April minft, men ftorft i Dec. och

Jan. Om tyngning och vårma enlamt vårkade

borde rainfla meddhogderne infalla i Jun. och

Jul., men fucktighet inflyter hårvid tillika. Då

månanår vid tropicus capricorni år medelhog-
den befunnenj lin. florre, ån vid tropicus can-

cri. Då apfides lunares åro nåræquator åro me-

delhogderne for perigæerne florre, ån i apogæ-

erne, emedan månan då från 12 ti! 12 timac

målte s luften
gora

fådana féråndringar, at

andra floden borjar, innan ebben återflålt

jåmnvickten, åfven lom det hånder i Ocean.

Vid ebben vårkar ej månans attraclion, utan

luftens tyngd, hvaraf Ilter et faU och foljakteli-

gen tryckning på andra luften. I anledning
håraf borde variationer på Baroraetern dage-
ligen vifa fig, hårrorande af månan och folen,
men fforleken kan ej vål determineras utora

tropici, der flere orfaker vårka, menvålinom

och vid hafsytan, der hela åndringen går til 3
linier. Efter olika flållningar kunde ock hvar-
deras åtgård enfam utronas *),

*j Hr. Laru bert, Mern. del Ac. 'deßerlin 777/,

Pag. 179 ,
lin, 14. Defs topp fkali nu va-

ra 4c 00 fot vid pafs ofver hafvet.

Pag. 416, lin. 26. Det år befynnerligt,
hvad jag flere gånger anmårkt, at t, e. Ga-

lanthus nivalis ibland fkjuter up genom fnon

om våren och vårkeligen innan tjålan gådt



utur omkring roten. Jag har ock fedt hennes

blommer fkadeslofa oacktad flere nitters ftark

froft.

Pag. 427, lin. 5 nedifrån af texten; Hvad

fom kailas bråntorf år ej annat, ån mer och

mindre forftorde våxter, i (ynnerhet mofiar.

Den, fom tages på djup liknar en famman«

packad dy, år tåt ochgifver ftark vårma, farat

i deftillatjon fyra: fådan år den Hollåndfka.

Men emot ytatn tråfFas mera trådig torf, fom

ånnu vifar omultnade delar af orter: denna

tandes lått, gifver dock mindre vårma, famt

i deftiilation ofta alkali volatile,katffke af der-

uti lefvande kråk.

Pag. 436, lin. 10. Hvarfore med 2 ogon

endaft fes en bild, och med 2 oron hores et

IJud, år ej lått at utreda. Somlige gifta, at 6-

gonen
fkiftvis gora tjånft, eller at erdera,

fom år ftarkare, forneraligaft nytjas, o. f. v.

Likaft år, at motlvarande delar finnas på og-

nenåtet och i oronen, fom åga gemenfkap
med famma punft: uti fenforium commune.

Når då åvårkan fker på dem dornes den en-

kel, men faller kånflan på andra, fom ej åro

motlvarande fe vi och hora dubbelt.
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112. Dagg. Fila divæ virginis - - 25

Xl3. Dimma *
*

' 33

114. MOIII .
-

- - 35

Hf. Ragn - - 39

11 6. Skydrag - - - 45
117. Rimfrod. Sno. Hagel -

- 50

Hg, Nederbordens mangd -

* 54

3. CAPITLET,
Om Luftsken.

Xip. Åtfkillige fargor, Tilfållige * 56
120, Ragnbåga,- -

- 61

121. Kranfar
- .

- 66

122. Vaderfolar 68
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123- Kors. Solen drager vatten. Solrok yr

124. iSkymning -

• 72

125, Motfkymning -
• »74

4. CAPITLET,
Om Lufteldar.

126. Lufkretfeas eleclrieitet
- - 7?

127. Lycktgubbar - „ , 77

I2g. Stjernfall, Drakar - - 82

129. Åflka - ■ -83
1 go. Telms -eldar • - ■ po

131. Eldkulor -
- - 91

132, Nordlken - - - 96

5. CAPITLET,

Om Blåsvåder.

133. Vind. Blåil. Orkan - • 104

134. Beftåndiga 6ft an -
- ro6

135. Paffad-vindar • ~ ux

135. Ofladiga våder, Blåftens llyrka - 115

137. Orlaken til blåsvåder
-

- 119

FEMTE AFDELNINGEN,

Om foråndringar på Jordklotet.
I. CAPITLET,

Om regelbundna forandringar.
138* Omvåxlingar lom angripa ytan - 122

139. Ciimater och årstider; de fanna - 123

140. Sol-climater - - 128

■I4I. De fkilja från de fanna * 132

142. Enfkiltapå dimater vårkande omftåndigheter 133

J4T Ciimater inom Tropici - - 141

144. Utom Tropici - 149

145- Inom Pol cirklarne • - 156

*4s* Våderleks fkiften
- - 158

2. CAPITLET,
Om tilfålliga forandringar.

J46* Ytans fora'ndrig af månnilkors anllalter j6i



§» 147. Ytan fjnnker mångfta'des - 164

148- Hajer lig annorftades. Dalar fyllas. Tråde

vaxa igån. Flygfand. Underjordifk Ikog 169

X49. Underjord’fk eld- Jordbafningar. Nya
oar. Vulcaner - - 173

Vattens rorelfer blotta och urrdergraTva
hågder ,

frata bergen. Hafvet andrarfina

ftrander. Simmande oar - -22t»

151- Climaters och jordlkorpans inbordes åvårkan 239

3. CAPITLET,

Om Vattuminskningen.

ij?. Alman anmarkning ■ - 250

X 53. Vatnet minfkas mångftådes . a?!

154. Marken efter defs fordna hugd • 260

Hvarfore det aftager •
,

- 262

156. Alman vattuminfkning ar trolig . 268

157. Medforer ingen orimlighet -

k

- a6j

4. CAPITLET,
Om jordens danande.

158* Jordens yta har ej varit från Skapelfen fådan

den nu ar. De ålila meningar om daningen 270

139. Burnets mening - - • 273

160. Woowards
. . 273

S 61. Hr. v. Liunés
... 274

163. Whiflons
. . . , 272

163. Cartefii -
. 28a

164. Leibniaens -

.
- 285

163. Maillets
- -

„ 2 g(s

166. Raji, Hooks jm. d. - - 287

367. De Buffbns
-

, 2 g§

168- Om jordens innandome - 291
169. Bergens fkiljaktighet -

_ 29a

170. Oorganifka kroppar på ytan. Salter 295

171. Jordarter .
• 201

17a. Branbara amnen »
-

- 313

173. Metaller
-

. 319

174, Kroppars grundamnen - - 524
J 'T

175. Kroppars uplosning odi npflaraning; cry-
fiallilation och aflastning - - 52 S
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§. 176, Refkaffenheten af jordens kårnaoch des daning 339

177. Uråldriga bergs tilkomft 343

I7g. Gånga'rs -
- • '35°

179. Hum jorden Og ut, då vaxter och djur
fkapades - - 355

1 go. Floligrige hergs tilkomfl -
- 359

Ig I. itenvandiingars - - - 364
3 gu, Malmers bela'genhet och andringar - 370

Ig 3. Hopvråkte berg •
- 375

184. Los jord och lofa ftenar • 379

18 S. Underjordifke hålor •
• 352

Ig6. Vatten har fornåmligafl vårkat vid daningen 385
187. Hvarfore de flora bergryggar gå måft i

n och s, eller o och w - 386

SIETTE AFDELNINGEN,

Om Organiska kroppar.

I. CAPITLET,

Om orter i almånhet.

193. Hvad med organifke kroppar menas 391

J99. Orters ytre delar - -

392

200. Deras inre byggnad -
* 395

20 r. Mångd *
•

- 397

202. Mårkvårdiga rorelfer ■ 398

2
.

CAPITLET,

Om orters foda och tilvaxt
.

'203. Åmnen, i'om nara vaxter -

401

204. Frons groning -
- 405

205. Nåringsfaftens vag - - 406

206. Huru rilvåxt fker -

• 413

3 .

CAPITLET,

Om orters fortplantning.

207. Fortplantning genom rotter, knoppar, in. m. 417

aog. Otters kon -

*

■ 4*9

£O9. Knoppars befkaffenhet - * 42
y
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§. 210, Otters fårokning • pag. 423

211. Orters fjnkdomar och dod -42f

4. CAPITLET,

Om djur i almanhet.

212. Skilnad emellan orter och djur -42 S

213. Ytre finnen -
• 429

214. Djurens rorelfer •
- 43^

215. Andra raarkvurdigheter - * 454

216. Kropparne åro cj blotta machiner - 4^9

5. CAPITLET,

Om djurens foda och tilvaxt.

217. Diurens goromal i naturens husholining 473

218. Matens beredm'ng i kroppen - 47 5

219. Forandringar i utfeende efter alder 48°

6. CAPITLET,
Om djurs fortplantning.

220. Generatio æquivoca - “ 48?

221. Fortplantning genom ågg och lefvande ungar.

Forlorade lemmars atervåxt, Aflighet 4^f>

232. Aggen malle uplifvas genom hannens fad 489

223. Hvad laden utråttar - • 49^

234. Foflrets tiltagande

22 j. Djurfens tilvåxt och undergang



Tryckfel i forrå Bandet.

Pag. zx lin. 12 nedifrån ftår 146 lås 200

14-7 och 10 upifrån - Carthago - Gades
- 5° • 8 i tex. nedifrån - olikt - Hkt

-
- 3 - -

dock •ju

68 ■l2 - .
- 1706 - 17654

109 - 5 images efter”o”: jon. Edels ftrand fants 171

109 * ix mftrykes ”iikaledes • * 1619’’

146 - S 7 Byron, ntftrykes

147 - 12 i noten h ftår Monoecia, lås Dioecia,

172 - 9 ftår kalia lås liala

196 -8-27 - .37
- 214 -19 -

med - men

*

319 • 3 Gofhard nfftrykes.
- - -12 ftår drammer, lås klyfter

- 17 - drammer, las igenlåkta fprickor
- 220 - 15 - under, - efter

- - - 6 nedifr. flår foga ,
lås ånnu mindre

331 - lo flår nåpligen ,
lås fålian

- 232
-

22, 23 ftår coboltmslm, Jas flackencobolf

- 247 - 5 ftår ftrykning, ia's ftupning

I hela arket L år pagineringen zoo fidor for flor.

Senare bandet.

Pag. 22, lin. I ftår fig. X lås fig. 2

- 58 - 25 * GF - EF

71 - i vid borjan af raden bor ftå 123.

84 - 16 vid b bor ftå (fig. 12).

Någre paragrapher hafva fadt oricktig mimer. Således fii

nes 145 två ganger; ipg och folj. i ftållet for 187

m-tn.; 225 och 226 i ftållet for 224 och 225.

Andrs tryckfel, fom icke forvllla meningen tackte

Låfaren benågit ofverfe.
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